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Jak by mohl vypadat svět budoucnosti

Sibiř, uran a bílí medvědi...

Jak by mohl vypadat svět budoucnosti

Česko má inovační potenciál, ale potřebuje jasnou strategii... 
říká výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR, Weston Stacey str. 8–9

Automatizace se bez robotů 
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Mezideskový uzavírací ventil Z1DW:

Společně dokážeme zvýšit úroveň zabezpečení hydraulických 
aplikací a zajistíme Vám tak vyšší komfort a efektivitu. 

• ZVYŠUJE BEZPEČNOST 
• ŠETŘÍ MONTÁŽNÍ PROSTOR 
• SNIŽUJE NÁKLADY 

• přímo řízený mezideskový šoupátkový uzavírací ventil se solenoidem ve velikosti DN06 
• tři typy šoupátek (další typy na vyžádání) 
• manuální ovládání ve standartním vybavení 
• indukční snímání polohy jako volitelné příslušenství (potřebné pro hydraulické lisy v souladu s EN693)

Parker Hannifin je vedoucí světovou firmou v oblasti řízení pohybu a společně se svými zákazníky 
se podílí na zvyšování jejich produktivity a ziskovosti. Od součástky po celý systém, firma Parker 
Hannifin nabízí kromě širokého portfólia výrobků i  skutečné partnerství a  společný přístup 
k  řešení potřeb zákazníků. Navrhuje a  vyrábí systémy a agregáty, poskytuje technické služby 
a poradenství, odborná školení, doplňování skladu systémem Kanban. Vyrábí a prodává hadicové 
montáže. Široké pokrytí zajišťuje díky početným distributorům a prodejnám ParkerStore.

www.parker.cz



cena 

195 000,- Kč

www.tiskovehlavy.cz
www.LT.cz
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Nefritový králík a dřevěný kůň
Na stěnách a na stolech už se zabydlely nové kalendáře a rozkoukáváme 
se do prvních týdnů nového letopočtu – tedy aspoň vyznavači našeho 
kalendářního systému. Pro podstatnou část dnes a hlavně v budoucnu 
rozhodujícího světa – tu s asijskými kořeny – nový, lunární rok „dřevě-
ného“ koně přijde teprve až 31. ledna. A logická otázka, která napadne 
většinu z nás je, co můžeme v roce s pořadovým číslem 2014 očekávat?
Pokud jde o technologické trendy, v mnohém napovídá klíčová udá-
lost každého z posledních desetiletí – veletrh CES, kdy se v americké pouštní metropoli hazardu 
Las Vegas představují tradičně poslední žhavé novinky z oblasti spotřební elektroniky, počítačových 
a komunikačních technologií, které budou utvářet a ovlivňovat naši budoucnost (nejen) v letošním 
roce. A o měsíc později předvedou výrobci další technologické zázraky na akci zaměřené hlavně do 
oblasti mobilní komunikace a bezdrátových přenosů GSM World v Barceloně. Takže přinejmenším 
v oboru techniky, která řídí a ovlivňuje naše životy (zatímco většina lidí si naivně myslí, že nám 
slouží) bychom měli mít jasno.
A po měsíčním povrchu, 384,5 tisíc kilometrů od nás, povznesen nad naše pozemské pinožení, rejdí 
zatím Nefritový králík, čínský lunární robot Jü-tchu, aby pomohl Říši středu připravit se na další ob-
rovský skok pro lidstvo, ve stopách, které v měsíčním prachu zanechali „Buzz“ Aldrin a další posádky 
programu Apollo v 60. a 70. letech minulého století. Hallo Moon, jsme tu zase zpátky! Nebo snad spíše
嗨月亮！我们回来了)*?

Ale zpět zase na zem, do reality 2014… Čeká nás ještě dalších 11 měsíců, kdy budeme na kalendářích 
odtrhávat či obracet listy s tímto letopočtem. Doufejme, že to po krušných časech předchozích let 
ve stínu „nekonečné“ krize a recese už bude skutečně počátek cesty ke zlepšení. Signály ze světa, 
včetně sousedního Německa, s nímž je naše ekonomika provázána téměř pupeční šňůrou, tomu 
nasvědčují a organizátoři odborných průmyslových veletrhů hýří optimismem. Konečně jako vždy, 
co už ostatně zbývá. 
Do nového roku nastupujeme i s novou vládou, která se chce profilovat jako vláda odborníků, takže 
bychom měli mít teoreticky šance na obrat k lepšímu. Shrňme si ale to, co nás čeká reálně v kostce 
z pohledu firem (který se ale koneckonců ve finále stejně promítne do věcí týkajících se každodenního 
života běžných občanů): nové legislativní prostředí, euro za 27 Kč a příslib, že se aspoň rok nebudou 
měnit daňová pravidla. Základní věci, se kterými je prostě potřeba pro letošek počítat. Bez ohledu na 
to, jak se bude vyvíjet tradiční tragikomedie na naší politické scéně. Takže nám nezbývá než popřát 
Vám i sobě, abychom to vše ve zdraví přežili.

Ale buďme optimisté, vypadá to, že se letos můžeme těšit na opatrné zlepšení a važme si toho – není 
nám koneckonců zase až tak zle, na rozdíl od mnoha zemí zmítaných různými náboženskými či 
etnickými konflikty, sužovanými nedostatkem potravin či vody, epidemiemi apod. Jejich obyvatelé 
musejí řešit úplně jiné problémy, než zda si letos budeme moci dovolit novou, větší a dokonalejší 
televizi či výhodnější zájezd. To si prosím, připomeňte vždycky, když se chystáte pěkně si od srdce 
zanaříkat nad soudobou mizérií. A nezapomeňte ani letos, že hodně záleží na tom, jak se na svět 
kolem nás díváme sami – i když má samozřejmě daleko k dokonalosti. Ten, kdo se snaží i v těžkých 
časech mít pozitivní přístup a najít na všem něco dobrého, se i s překážkami dokáže vypořádat 
daleko lépe než věčně frustrovaný a brblající škarohlíd, obklopený (z jeho pohledu) jen samými 
špatnostmi dnešního veskrze zkaženého světa. Vážně, funguje to – testováno a ověřeno na lidech… 
Tak ať se Vám letos daří!

 Josef Vališka

*(vyslov: Hāi yuèliàng! Wŏmen huíláile! – překlad Google)

Na stěnách a na stolech už se zabydlely nové kalendáře a rozkoukáváme 

většinu z nás je, co můžeme v roce s pořadovým číslem 2014 očekávat?
Pokud jde o technologické trendy, v mnohém napovídá klíčová udá-

03_TM01.indd   3 17.1.14   10:17



novinky z domova a ze světa

4 1/2014 

OBSAH

■  Editorial: Nefritový králík a dřevěný kůň  3

■  Z domova a ze světa  4–7

■  Interview: Česko má inovační potenciál, ale potřebuje 

jasnou strategii  8–9

■  Přípravy jarních průmyslových veletrhů v Praze  10

■  Iscar informuje a Pfronten je za dveřmi  11

■  Autodesk CAM 360: první cloudový CAM software na světě  12

■  Na míru uživatelům i aplikacím  13

■  Obrábění náročných materiálů  14

■  Seriál: Otázky a odpovědi k podnikovým systémům  15

■  Efektivní frézování i neželezných kovů a plastů  16

Příloha:  Pneumatika a hydraulika v průmyslu 
/ automatizace a robotizace 17–33

■  Lidé vděčí už staletí hydraulickým a pneumatickým zařízením 17

■  Interview Parker Hannifin: 

McDonald‘s hydrauliky, pneumatiky a automatizace 18–19

■  Pneumatické válce na míru do 24 h  20–21

■  Stasto Automation: spolehlivý partner v automatizaci  22–23

■  Kleentek je garantem strategie nulových poruch  24

■  Schwer: komponenty pro hydrauliku a pneumatiku  25

■  Chvalis – stále blíže ke svým zákazníkům  26

■  Hydraulické systémy Hydroma 28

■  Servisní roboty – chytří kolegové v práci  29

■  RoboPlan – Virtuální programování, klíč k hospodárné výrobě  30

■  Je libo „robozmrzlinu“?  31

■  Budou nám zásilky doručovat roboti?  32

■  Nová generace velkých průmyslových robotů  33

■  Seat spustil vlastní obří solární elektrárnu  34

■  Sibiřská palivová garance pro mezinárodní 

jadernou energetiku  36–37

■  Technologie: Co přinese letošní rok a ty další?  38–41

■  CES 2014: nejen chytré mobily a televize, ale i auta  42–43

■  MEE technologie – revoluce na obzoru?  44

■  Projekt Scan&Go – konec front u pokladen?  45

■  Škoda Yeti před a po modernizaci  46

■  Solární auto od Fordu  47

■  Nárazové zkoušky u Audi  48

■  Test: Opel Mokka 1,4 16V  49

■  Ekonomika  50–51

■  Legislativa a právo  52–53

■  Kaleidoskop  54–55

■  Retro – relax  56–57

■  Veletrhy, soutěž  58

DHL ZAJISTÍ LOGISTIKU PRO KONCERN 
VW Group DO ROKU 2016

Společnost DHL Supply Chain 
prodloužila smlouvy s největším 
evropským výrobcem automo-
bilů, koncernem Volkswagen 
Group, pro který začala poskyto-
vat logistické služby na českém 
trhu v roce 1992, tedy rok poté, 
co se stala česká automobilka 
Škoda součástí koncernu.
V té době byly veškeré aktivity soustře-
děny do pobočky v Kosmonosech, která 
však přestala vyhovovat náročným po-
žadavkům a v roce 2007 došlo k přestě-
hování provozu do moderního areálu 
v Nepřevázce nedaleko Mladé Boleslavi, 
odkud DHL zajišťuje sběrnou službu 
dílů prostřednictvím moderního cross-
-docku se skladovací plochou 13 000 m2 
a 180 zaměstnanci. Součástky od čes-
kých dodavatelů jsou buď převáženy 
přímo do výrobních závodů koncernu 
VW Group, nebo konsolidovány v cross-
-dockovém centru a poté putují dále 

do jednotlivých výrobních závodů. Jen 
v Česku přebírá DHL díly od více než 
500 dodavatelů a každý den se tak ve 
správný okamžik dostává na své místo 
určení v ČR, Německu, Belgii, Slovensku, 
Maďarsku a Polsku více než 17 000 m3 
zboží pro výrobu automobilů a jejich 
komponentů. K zajišťování logistických 
služeb používá DHL jak flotilu vlastních 
kamionů, tak vozidla smluvních pře-
pravců. Pro vnitrozemskou dopravu je 
zapotřebí až 100 nákladních vozidel 
denně, do zahraničí jich vyráží každo-
denně až dvojnásobek. ■

Eco Performance Award 
 CENA PRO „ZELENÉ“ DOPRAVCE 
JE ŠANCÍ I PRO ČESKÉ FIRMY

Společnost DKV Euro Service 
a katedra managementu v logis-
tice Univerzity St. Gallen vyhlá-
sily 7. ročník prestižní soutěže 
Eco Performance Award pro 
dopravce s nejlepším přístupem 
k ochraně životního prostředí 
při zachování nízkých nákladů 
a vysoké kvality služeb.
Ocenění Eco Performance Award 
a s ním související finanční odměna 
ve výši 10 000 eur na realizaci ekolo-
gických projektů může být uděleno 
podnikům, které v rámci své činnosti 
důkladně zvažují ekologické, eko-
nomické i sociální aspekty, hodnotí 
se rovněž přístup k zaměstnancům 
a společnosti. Nejde ovšem jen 
o teoretické proklamace v pod-
nikových strategiích, ale o jejich 
důslednou a příkladnou realizaci 
v praxi. „V moderní nákladní dopravě 
již nejde zdaleka jen o finanční vý-
sledky a poskytování kvalitních lo-
gistických a přepravních služeb, ale 
i o minimalizaci negativních dopadů 
těchto činností na životní prostředí 
na základě konceptu trvalé udrži-
telnosti,“ říká Ondřej Pavlík, ředitel 
české pobočky DKV Euro Service.

Do soutěže Eco Performance Award 
2014 se může přihlásit každá evrop-
ská dopravní společnost s vozovým 
parkem čítajícím nejméně 10 ná-
kladních vozidel, která poskytuje 
služby ve vnitrostátní i mezinárodní 
nákladní dopravě. Účastníci jsou 
rozděleni do dvou kategorií: malé 
a střední podniky (do 50 nákladních 
vozidel) a velké společnosti (více než 
50 nákladních vozidel). Uzávěrka při-
hlášek, které musí být zpracovány 
v anglickém nebo německém jazyce, 
je 31. března 2014. Vítězové budou 
vyhlášeni 24. září 2014 v Hannoveru 
v rámci veletrhu IAA Užitkové vozy. ■
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Firmy a lidé
Historická 
změna v GM
Do vedení ame-
rické automobilky 
General Motors 
nastoupila od 15. 

ledna nová generální ředitelka 
Mary Barraová, která se tak stala 
vůbec první ženou v této pozici 
v top managementu automobi-
lového průmyslu. Barraová, která 
dosud působila jako výkonná vi-
ceprezidentka a šéfka vývoje, ná-
kupů a zásobování, pracuje u GM 
už 33 let - v roce 1980 začínala 
svoji kariéru jako stážistka u dnes 
již neexistující značky Pontiac. Do-
savadní generální ředitel GM Dan 
Akerson končí ve funkci z rodin-
ných důvodů. Od letošního roku 
také přestal být spoluvlastníkem 
GM stát, když prodal svůj zbývající 
7,3% podíl.

Beneš dál 
povede ČEZ
Představenstvo 
energetického gi-
gantu ČEZ v závěru 
roku potvrdilo, že 

v čele orgánu i další čtyři roky se-
trvá dosavadní generální ředitel 
podniku Daniel Beneš, který v září 
2011 ve funkcích ředitele a šéfa 
představenstva energetického 
gigantu vystřídal Martina Romana.

Posila týmu 
Helios
Do čela týmu 
systémů Helios 
na pozici ředitele 
vývoje pro malé 

a střední podniky byl jmenován 
Ing. Radan Picek. Vývoj pro malé 
a střední podniky je jeden z nejú-
spěšnějších a nejdynamičtějších 
segmentů společnosti Asseco 
Solutions. 

Nové 
jmenování
Společnost Bra-
mmer Czech, a.s., 
součást skupiny 
Brammer Group, 

celoevropského distributora prů-
myslového výrobního vybavení, 
jmenovala novým vedoucím 
svého obchodního místa v Praze 
Roberta Innemana. Před přícho-
dem do firmy působil na pozici 
obchodního ředitele divize mo-

VítkoVická Evraz získá noVého 
Vlastníka: ruskou Vněšekonombank 

Ruská ocelárna Evraz prodá svou 
českou divizi Evraz Vítkovice 
Steel (EVS) ruským státem vlast-
něné bance Vněšekonombank 
(VEB), která je největším věřite-
lem Evrazu Vítkovice. 
Ta se však zřejmě nestane konečným 
vlastníkem, ale bude se snažit spíše 
ztrátovou firmu finančně stabilizo-
vat, než se jí ujme nový strategický 
investor. 

Evraz koupil ocelárnu ve Vítko-
vicích v roce 2005 za 285 mil. 
dolarů (5,5 mld. Kč), čímž pře-
výšil nabídku konkurenční firmy 
Mittal Steel. EVS, třetí největší 
hutní společnosti v Česku, která 
zaměstnává celkem 1100 lidí, 
je však v posledních letech od 
roku 2009 ve ztrátě a kvůli slabé 
poptávce prodělala už několik 
odstávek. ■

Flextronics pomůžE startupům 
s tEstoVáním a prototypy 

Globální výrobce elektroniky 
Flextronics se stal partnerem čes-
kého podnikatelského akcelerá-
toru StarCube provozovaného 
Jihomoravským inovačním cent-
rem (JIC).
 Startupům, které se dostanou 
v roce 2014 do tohoto bezplatného 
tříměsíčního programu, společnost 
nabídne možnost testování jejich 
prototypů ve svých prostorách 
a zároveň jim poskytne i konzultace 
vlastních odborníků.  Jde o vůbec 
první domácí spolupráci firmy v ob-
lasti vývoje elektronického hardware 
s akcelerátorem pro začínající pod-
nikatelské projekty. 

Flextronics může poskytnout startu-
pům ve StarCube např. přístup 
do laboratoří, využití klimatických 
komor pro testování, konzultace 
svých odborníků v oblasti návrhu 
a prototypování hardware, dále pak 
zkušenosti se specifickými poža-
davky a technikami vyžadovanými 
a používanými např. v automobi-
lovém, leteckém či medicínském 
průmyslu. „U některých projektů 
bychom mohli přispět i studií pro-
veditelnosti nebo třeba i s analý-
zami pro uvedení výrobků na trh. 
V případě potřeby můžeme poskyt-
nout i naše laboratoře a kapacity 
pro odladění a výrobu prototypů,“ 

popsal možnosti zapojení společ-
nosti Flextronics Miloš Kafka, Senior 
Director a General Manager, zod-
povědný za evropský průmyslový 
design. ■

Startupy z StarCube budou díky spolu-
práci s firmou Flextronics moci např. 
využívat profesionálních laboratoří

changhong začal V čEsku Vyrábět  
4k tElEVizE
Čínský výrobce spotřební elektroniky, společnost Changhong, za-
hájil ve své české továrně v Nymburce výrobu prvních 4K televizorů, 
a jejich dodávky i na český trh. 

Vlajkovým produktem je po-
kročilý model smart televize  
UHD55B6000IS s 55palcovou 
obrazovkou z produktové řady 
smart TV B6000 s 4K UHD rozliše-
ním, aktivní technologií 3D obrazu 
a zabudovanou wi-fi. Televize je 
vybavená operačním systémem 
Opera a ovladačem s funkcí „air 
mouse“, díky níž se dá kurzor na 
obrazovce ovládat intuitivně. Jde 
o vůbec první přístroj tohoto vý-
robce, který má UltraHD rozlišení 
a umožňuje tak sledovat obraz ve                    
čtyřikrát vyšší kvalitě.
„Přicházíme na trh s chytrou te-
levizí, která se svými vyspělými 
funkcemi směle vyrovná smart te-
levizím zavedených výrobců a níz-
kou cenou se stane jejich silným 
konkurentem,“ říká Jiří Mrkvička, 
obchodní ředitel Changhongu pro 
ČR a Slovensko. ■ ▲
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dernizací výtahů ve společnosti 
ThyssenKrupp, zastával pozici ob-
chodního ředitele ve firmě Avitus 
a působil ve společnostech  Hager 
Electro, Siemens či ČKD Elektro-
technika.

Posila v Čepru
Dozorčí radu stá-
tem vlastněné ak-
ciové společnosti 
Čepro posílil Pavel 
Šenych – bývalý 

šéf Shell Czech Republic, který od 
roku 2012 působil na ministerstvu 
průmyslu a obchodu jako vedoucí 
oddělení kapalných paliv.

Nástup 
nového GŘ
Do společnosti eD 
system Czech, IT 
distributora v ČR, 

nastoupí od února 2014 nový 
generální ředitel Thierry Bitout. 
Dvaačtyřicetiletý Francouz vedl 
mezinárodní výrobní a obchodní 
společnosti v mnoha zemích, pů-
sobil mj. i na pozici šéfa u světo-
vého leadera v oblasti hliníkových 
obalů, společnosti Alltub Group. 

Střídání v PSA 
Peugeot 
Citroën
Dozorčí rada vy-
střídala Philippe 
Varina, který byl 

do představenstva PSA Peugeot 
Citroën jmenován v červnu 2009 
a na místo předsedy představen-
stva jmenovala od 1. ledna Carlose 
Tavarese. 

Z TPCA  
do Kvasin 
Jiří Černý, který 
v minulosti půso-
bil v kolínské au-
tomobilce TPCA, 

bude nově dohlížet na výrobu 
vozů Škoda ve východočeských 
Kvasinách. Ve funkci nahradil od 
1. ledna  Pavla Richtera, který 
z Kvasin odchází do Mladé Bole-
slavi řídit výrobu modelů Octavia 
a Rapid.

Nový ředitel 
skupiny 
Společnost Sophos 
oznámila jmeno-
vání Dana Schiappy 
novým generál-

Celý Chrysler už patří Fiatu

Italská automobilka Fiat podepsala 
dohodu, na jejímž základě získá za 
3,65 mld. dolarů (72,58 mld. Kč) od 
zaměstnaneckého fondu Veba i zbýva-
jící podíl (a tím plnou kontrolu) v ame-
rické firmě Chrysler, kterou už vlastní 
z téměř 60 %. Chrysler musel v roce 
2009 požádat o bankrotovou ochranu 

a firmu zachraňovala vláda, později 
získal pětinový podíl a kontrolu nad 
vedením podniku Fiat, který svůj podíl 
postupně navýšil na 58,5 %. Poté co se 
Fiat a Veba dohodly na ceně tak budou 
pod křídly Fiatu pohromadě slavné 
značky jako Ferrari, Lancia. Alfa Romeo, 
Jeep, Maserati nebo Dodge. ■

Vláda se ChCe zaměřit i na oblast iCt, 
ne Však důsledně 

ICT Unie, sdružující firmy z oboru 
informačních technologií a elek-
tronických komunikací, vítá sku-
tečnost, že zveřejněná koaliční 
smlouva nové vlády ČR obsahuje 
cíle směřující k efektivnějšímu 
fungování veřejné správy pro-
střednictvím ICT.
Jde např. o obnovení činnosti Rady 
vlády pro konkurenceschopnost a in-
formační společnost (RVKIS), která má 
být odpovědná za koordinaci ICT ve 
veřejném sektoru nebo zavedení elek-
tronické fakturace pro instituce státní 
správy a jejich dodavatele.

„Oblast ICT ve veřejné správě potřebuje 
centrální řízení a koordinaci. Rada vlády 
pro konkurenceschopnost a informační 
společnost, na jejíž práci se naše sdru-
žení v nedávné minulosti aktivně podí-
lelo, je pro to vhodným subjektem, sa-
mozřejmě pokud bude mít dostatečně 
silné pravomoci. Stejně tak vítáme zá-
měr kabinetu zavést ve veřejné správě 
elektronickou fakturaci, která pomůže 
k transparentnosti a účinnější kontrole 
finančních toků,“ komentuje prezident 
ICT Unie Svatoslav Novák.
ICT Unie současně upozorňuje, že ko-
aliční smlouva opomíjí další klíčové 

prvky digitální agendy, mj. výstavbu 
infrastruktury pro vysokorychlostní 
internet a k tomu nezbytné budo-
vání přístupových sítí nové generace 
(NGA). Tato infrastruktura je v součas-
nosti pro rozvoj ekonomiky stejně 
důležitá jako dopravní stavby nebo 
energetické sítě, jimž se koaliční 
ujednání obšírně věnuje. „Jsme ne-
příjemně překvapeni, že toto klíčové 
téma a realizace schválené státní stra-
tegie Digitální Česko 2.0 v koaliční 
smlouvě chybí. Přitom např. podle 
předběžného průzkumu ČTÚ zve-
řejněného na začátku prosince má 
ke skutečnému vysokorychlostnímu 
internetu (alespoň 30 Mb/s) přístup 
jen malá část občanů a podnikatelů 
v ČR,“ uvedl Svatoslav Novák. ■

mýtné se za dVa roky bude VztahoVat  
i na silniCe 1. třídy 

Vláda premiéra Jiřího Rusnoka 
rozhodla 4. prosince o možnosti 
rozšířit mýtné pro kamiony a au-
tobusy na všechny silnice prvních 
tříd po roce 2016, kdy vyprší 
smlouva se společností Kapsch. 
Rozhodnutí vlády v demisi ale zatím 
není definitivní a i když přípravy na 
rozšíření zpoplatněné sítě začnou, fi-
nální verdikt o podobě elektronického 
mýtného bude záviset na rozhodnutí 
nové vlády. 
V současnosti se výkonové mýtné vybírá 
v ČR na zhruba 1300 km dálnic, rych-

lostních silnic a 180 km silnic první třídy. 
Zatímco první tři roky se vztahovalo na 
auta nad 12 t, od roku 2010 je určeno 
pro vozy nad 3,5 t. Ministerstvo dopravy 
doporučilo variantu rozšíření mýtného 
pouze na silnice prvních tříd s tím, že 
zavedení poplatku na silnicích druhých 
a třetích tříd by bylo ekonomicky ne-
výhodné. Technologií, kterou budou 
silnice prvních tříd zpoplatněné, ani 
zvyšováním sazeb se kabinet nezabýval. 
Ministerstvo dopravy již zahájilo práce 
na příslušné legislativě, která rozšíření 
plateb umožní a začne s přípravou ten-

dru na nového poskytovatele mýtného 
systému. Nicméně zástupci Dopravní 
federace, která sdružuje ekologické 
organizace zabývající se rozvojem 
dopravy, upozorňují, že zpoplatnění 
zbytku silnic prvních tříd a vynechání 
silnic nižších tříd z povinnosti platit 
mýtné způsobí přesun kamionové do-
pravy právě na tyto komunikace, které 
nejsou pro těžkou dopravu vhodné. 
Problém s objížděním placených 
úseků, který by podle ekologů mohlo 
pomoci řešit zavedení mýtného i na 
komunikacích nižších tříd však podle 
názoru ministerstva dopravy mohou 
řešit samy obce, pomocí regulace, resp. 
zákazu průjezdu kamionů prostřednic-
tvím dopravních značek. ■

sr zaVádí přísnější regulaCi dopraVy 
Na Slovensku si nákladní dopravci 
připlatí za využívání silnic od le-
tošního roku, kdy se o 230 km 
prodloužila síť zpoplatněných 
úseků první třídy. A další náklady 
lze očekávat v budoucnu kvůli 
zvýšení mýta.
Zatímco dosud se na Slovensku 
platilo jen za průjezd dálnicemi, 

rychlostními silnicemi a vybranými 
komunikacemi první třídy, rezort do-
pravy zavádí nyní elektronické mýto 
i na silnice druhé a třetí třídy. Zatím 
sice s nulovou sazbou, ale podle vy-
jádření ministerstva může následně 
dojít ke zpoplatnění nejvytíženějších 
úseků, čímž chce stát potírat snahy 
dopravců vyhnout se placení mýta 

jízdou mimo hlavní dopravní trasy, 
po silnicích druhé a třetí třídy, které 
však na nápor nákladů těžkotonážní 
dopravy nejsou technicky a kon-
strukčně uzpůsobené. Podobný 
regulační efekt by měly přinést i zá-
kazové značky, jejichž počet se má na 
silnicích druhé třídy rozšířit na 140, na 
cestách třetích tříd mají kamiony nad 
12 t provoz zcela zakázán – výjimky se 
budou týkat jen dopravní obsluhy. ■
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ním ředitelem skupiny Sophos 
End User Security Group. Ředitel 
skupiny zaměřené na ochranu 
koncových uživatelů bude půso-
bit v bostonské centrále a bude 
podléhat přímo výkonnému ře-
diteli Krisi Hagermanovi. Schiappa 
přichází se zkušenostmi v oblasti 
cloudu a ochrany dat z vrcholo-
vého managementu společností 
Microsoft a RSA. 

Toyota 
v pohybu
Evropská Toyota 
oznámila rotace 
p e r s o n á l n í c h 
změn ve struktuře 

své evropské centrály a distribu-
torů Toyota Motor Czech a Toyota 
Motor Kazakhstan. K 1. lednu byl 
jmenován Shingo Kato preziden-
tem Toyota Motor Czech namísto 
Tsutomu Otsubu, který se vrátil 
do japonské TMC. Pan Kato před-
tím působil v TM Kazachstán, kde 
místo něj nastupuje Etsuo Ha-
shino, který byl do té doby gene-
rálním projektovým manažerem 
v TME-Japan. 
Rovněž k 1. lednu jsou ve struk-
tuře evropské centrály Toyota 
Motor Europe jmenováni: Alain 
Uyttenhoven viceprezidentem 
společnosti Lexus Europe, na po-
zici viceprezidenta pro produktový 
management v TME Yu Ishizuki 
a viceprezidentem pro oblast 
výrobního inženýrství Akimoto 
Baba. ■

V Pekingu Vzniklo noVé česko- 
-čínské centrum Pro nanoVlákna 
V pekingském Future Technology 
City bylo v závěru loňského roku 
v rámci programu česko-čínské 
spolupráce v oblasti vývoje na-
novláken otevřeno unikátní vý-
vojové centrum GD Nanodec. 
Centrum je společným projektem 
firmy Nafigate China, dceřiné spo-
lečnosti české firmy Nafigate Cor-
poration a Guodian Technology 
Environment Group Corporation 
Limited, což je high-tech divize 
China Guodian Corporation, jedné 
z největších čínských energetických 
firem. Cílem centra je vývoj řady na-
novlákenných aplikací především 

pro oblast čištění vody a vzduchu 
a jejich co nejrychlejšího uvedení na 
čínský i celosvětový trh. V rámci cen-
tra již probíhají tři konkrétní projekty.
„Otevření centra je výsled-
kem intenzivních jednání 
v posledních šesti měsících. 
Zázemí, které čínský partner 
pro společný česko-čínský 
projekt vytváří, je unikátní 
tím, že vyvíjené nové tech-
nologie a aplikace budou 
testovány nejprve na jeho 
vlastních zařízeních a ná-
sledně zde implementovány. 
Rovněž vybavení centra je 

na nejvyšší existující úrovni. Naším 
cílem je v co nejkratším čase uvést 
na trh technologie, které umí řešit 
otázky znečištěného životního pro-
středí v Číně i jinde ve světě,“ uvedl 
Ladislav Mareš, předseda předsta-
venstva a.s. Nafigate. ■

Peking není jen symbolem čínské historie  
– v tamním Future Technology City se rodí  
hi-tech projekty a technologie pro budoucnost

rosatom PostaVí noVou jadernou elektrárnu Ve Finsku
Společnosti spadající pod Státní 
korporaci pro jadernou energii Ro-
satom podepsaly se zástupci ve-
dení finské společností Fennovo-
ima, v závěru roku 2013 soubor 
dokumentů o třech klíčových smě-
rech spolupráce. Jejichž cílem je 
realizace projektu výstavby ja-
derné elektrárny Hanhikivi 1 ve Fin-
sku s využitím ruských technologií. 
Rusatom Overseas se stane akcio-
nářem společnosti Fennovoima 
s účastnickým podílem 34 %, a ruská 
společnost TVEL dodá pro chystanou 
JE rovněž jaderné palivo.
„Můžeme říci, že podpis tohoto 
balíku dohod je nejen oceněním 

úrovně ruských jaderných techno-
logií, ale i vyjádřením důvěry spo-
lečnostem z ruského jaderného 
odvětví, schopných realizovat nej-
rozsáhlejší projekty v podmínkách 

omezených zdrojů i pevně nasta-
vených časových rámců,“ uvedl při 
podpisu dokumentů zástupce ge-

nerálního ředitele Rosatomu Kirill 
Komarov.
Pro JE Hanhikivi, která se stane třetí 
finskou jadernou elektrárnou, bude 
dodán reaktor typu VVER 1200. 
Na první finské JE Loviisa už přes 
30 let úspěšně fungují dva ruské 
reaktory VVER 440. Po podpisu 
smluv rámujících projekt výstavby 
JE Hanhikivi 1 se počet jaderných 
bloků budovaných v zahraničí kor-
porací Rosatom zvýší na 20. Celková 
hodnota kontraktů na výstavbu JE 
a na dodávky paliva, obohaceného 
uranu a dalších služeb v zahraničí, 
převyšuje 74 mld. amerických dolarů 
(1,5 bilionu Kč). ■

Škoda Vagonka dodá noVé Vlaky na sloVensko

Ostravská Škoda Vagonka, která 
v uplynulých letech dodala na 
Slovensko 20 elektrických jed-
notek, dodá pro slovenského 
státního dopravce Železničná 
spoločnosť Slovensko (ZSSK) 
osm třívozových pantografů. 
Patrové vlaky za téměř 77 mil. eur 
(přes dvě miliardy Kč) objednal slo-
venský podnik na základě opce ze 
smlouvy na dodávku celkem devíti 
souprav, poté, co Evropská komise 
schválila Slovensku nový projekt 
modernizace příměstské vlakové 
a regionální dopravy za 170 mil. eur. 
Nákup vlaků tak slovenské dráhy za-
platí z větší části z evropských fondů. 
Díky evropským fondům se Sloven-

sku podaří vyměnit více než polovinu 
příměstských a regionálních vlaků, 
další projekt na nákup souprav plá-
nuje připravit po roce 2014, v příštím 
7letém rozpočtovém období EU. 
První soupravy pro ZSSK mají být 
dodány na podzim letošního roku, 
poslední v říjnu 2015. Jejich kon-

strukční řešení vychází z řady patro-
vých elektrických jednotek CityEle-
fant, které jezdí v ČR. Jsou součástí 
projektu ZSSK na obnovu vlaků, které 
zahrnují nákup celkem 60 souprav. 
Vedle Škody Vagonka se na dodáv-
kách podílí slovenská ŽOS Vrútky se 
soupravami s naftovými motory. 
Skupina Škoda Transportatin, jejíž 
součástí je i ostravská Vagonka, by 
letos měla vyrobit rekordní počet 
vozidel. Firma, která loni dodala na 
trh 34 tramvají a stovku trolejbusů 
má letos dohodnuty zakázky na 115 
tramvají a více než 300 trolejbusů, 
přičemž zhruba 65 % představuje 
export nových produktů. „Na roky 
2014 a 2015, kdy by měly činit tržby 

18,5 mld. korun, jsme vyprodaní,“ 
uvedl generální ředitel Josef Bernard. 
Skupina má na další roky dohodnuté 
zakázky za 35 mld. Kč a do jara plá-
nuje nabrat půl tisícovky nových pra-
covníků, které ovšem podle vyjádření 
ředitele Bernarda shání poměrně ob-
tížně. Jde hlavně o svářeče, zámeč-
níky, elektrikáře, inženýry konstruk-
téry a projektanty. Asi 300 jich přijme 
Škoda Transportation, stovku Škoda 
Electric a zbytek ostravská Vagonka. 
Přes rekordní úspěšný rok se však ne 
vždy zadaří: Ganz-Škoda, maďarská 
pobočka Škody Transportation, po-
sledně např. neuspěla v tendru na 
37 tramvají pro budapešťský do-
pravní podnik, a zakázku v hodnotě 
přes tři miliardy eur získal španělský 
výrobce CAF. ■

Pantografové patrové soupravy 
z Ostravy posílí vozový park sloven-
ského železničního dopravce ZSSK
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Česko má inovaČní potenciál.  
ale potřebuje jasnou  
strategii a neČekat, že zájemci  
přijdou klepat na dveře...
Pozvání TechMagazínu k rozhovoru Pro úvodní číslo 
leTošního roku Přijal výkonný řediTel aMerické obchodní 
koMory (amcham) v čr Pan WesTon sTacey. Muž, kTerý je 
kroMě své oficiální funkce, Mj. i díky svéMu rodinnéMu 
ProsTředí Také velkýM ProPagáToreM inovací a bysTrýM 
PozorovaTeleM Technologického rozvoje, nových Trendů 
vědy a výzkuMu. v Praze PaTří k jeho hlavníM úkolůM 
rozvoj sPoluPráce aMerických a českých fireM a insTiTucí.

Jaké možnosti se nabízejí českým firmám pro-
střednictvím spolupráce s AmCham?
Oblast pro spolupráci je limitována pouze ambi-
cemi. Hledáme různé příležitosti pro české firmy na 
americkém trhu, pro společnosti z USA směřující na 
trh český. To platí i pro možnou spolupráci zdejších 
univerzit s americkými společnostmi, a naopak hle-
dáme příležitosti spolupráce mezi americkými uni-
verzitami a zdejšími firmami. Platí to i pro spolupráci 
výzkumných ústavů, například sci-tech s podobnými 
institucemi v USA. Je zde tedy opravdu mnoho 
příležitostí, v podstatě omezených pouze lidskou 
opatrností a obavami, že to nebude fungovat.

Jak to vypadá z praktického hlediska? Jsem 
např. český student nebo inženýr a zajímám 
se o zmiňované příležitosti. Jak mohu začít? 
Obrátit se přímo na komoru?
Záleží na tom, s jakou myšlenkou přicházíte. Pokud 
se jedná o něco, co by mělo být například patento-
váno, obraťte se na nás až poté, co nápad paten-
tován bude. V současnosti pracujeme na několika 
projektech s vysokoškolskými profesory a studenty 
a se startupy podílejícími se na nových technologi-
ích. Začínáme se soutěží. Přihlášení se tam setkají 
s lidmi, kteří mohou jejich nápady koupit. Studenti 
i ostatní, prezentující své nápady, zároveň zjišťují, zda 
mohou získat prostředky pro své podnikání. Sna-
žíme se propojovat lidi. Z několika setkání za týden 
samozřejmě nemůžeme garantovat stoprocentní 
úspěšnost. Setkáváme se s případy, kdy zájemci ani 
přesně nevědí, na jakou formu případné spolupráce 
s univerzitou v USA se chtějí soustředit. Potřebujeme 
pečlivě naplánované a připravené projekty, s jasnou 
vizí a návrhem postupu akcí, a pak teprve můžeme 
pomoci. Asi polovina zájemců odchází s doporu-
čením, co by měli lépe promyslet a zvážit, než se 
k nám znovu vrátí. Té druhé polovině se snažíme 
pomoci, jak nejlépe dokážeme. Nejsme agentura pro 
pracovní příležitosti a jsou tu tedy jisté hranice, co 
můžeme dokázat. Ale v rámci zmíněných limitů se 
snažíme o vše, co je v našich silách. Spolupracujeme 
také s iniciativami jako Czech Innovation a každo-
ročně také veřejně vyhlašujeme ocenění za nejlepší 

spolupráci mezi univerzitami a firmami. S hlavní 
myšlenkou podpořit povědomí o opravdu dobré 
práci univerzity ve výzkumu. Soustředíme-li se na 
komerční využití, věda má přesvědčivě svoji vlastní 
hodnotu, a to i pro nás jako obchodní organizaci 
na podporu ekonomického rozvoje. Naše práce je 
z tohoto hlediska zaměřena na roli vědy v rozvoji 
ekonomiky, na hospodářskou prosperitu. Nejsme 
ve sporu s představiteli akademické obce, pokud 
tedy netvrdí, že věda má sloužit pouze sama sobě.

Obvyklý problém je v tom, že průmyslové 
společnosti se zaměřují spíše na projekty, 
které přinášejí zisky okamžitě, anebo co 
možná nejdříve...
Je důležité vědět, jakou má společnost skladbu 
akcionářů a jejich profilaci. Když se podíváme do 
historie některých významných inovací, najdeme 
spojení s investiční politikou firem. Kupříkladu 
internet, telekomunikace... Moderní telekomuni-
kační systémy vzešly z Bellových laboratoří. Pan Bell 
vlastnil společnost, kde se opravdu pracovalo na 
výzkumu, ale nebylo zde okamžité finanční ocenění 
pro akcionáře. A šli do toho stejně. 
Můj otec je vědec, americký nukleární inženýr. Každé 
léto jezdí do soukromé společnosti  pro financování 
výzkumných projektů v San Diegu. Je honorován za 
odborné posudky, ale  neexistuje přitom okamžitý 
verdikt, výsledky nejsou předem garantovány. Po-
inta je v tom, že by mohly být. Proto si myslím, že 
černobílé rozhodování není možné. Vědci nemohou 
trvat na vědě vedoucí pouze k dalším vědeckým 
výzkumům. Věda je tu proto, aby vytvářela pro-
středky nejen pro samu sebe, ale i pro všechny 
ostatní. A také nelze prohlašovat, že společnosti hrají 
s vědou hru pouze na jistotu. Na okamžitý výsledek.
Mnohé se zaměřují na tuto oblast, protože zde cítí 
budoucí potenciál. Je to vzájemně provázaný troj-
úhelník. V jeho středu je samo poznání, obklopené 
komunitou výzkumníků.
Mají své představy, včetně toho, jak chtějí být pla-
ceni, ohodnoceni. Dále je tu vláda rozdělující finance. 
Není zde proto, aby prosazovala vědu jako takovou.  
Úkolem vlády je podporovat prosperitu obyvatel 

a zaručovat jejich bezpečnost. A na třetí straně je 
byznys, soukromý sektor, který se snaží produkovat 
inovativní výrobky. A pomáhat tak vládě zvyšovat  
životní úroveň a zajišťovat bezpečnost státu a jeho 
obyvatel. V tomto trojúhelníku dochází ke střetům, 
konfliktům, jsou zde bariéry. Ale je nesmyslné debato-
vat o rozdělení základního a aplikovaného výzkumu. 
Je jen jeden výzkum. Dobrý a užitečný, vytvářející 
přidanou hodnotu. Vědecká komunita musí vychá-
zet z faktu, že jak vláda, tak ekonomické celky mají 
skutečný zájem na podpoře výzkumu. Ten ale musí 
vytvářet hodnoty pro všechny a být využitelný.

Nezřídka se – alespoň v České republice – uka-
zuje tendence nutit vědce k zastávaní funkcí 
managementu, ve snaze posílit praktické vy-
užití vědy...
Je ale velmi náročné být opravdu dobrým manaže-
rem a zároveň skvělým vědcem. Důvod, proč k tomu 
dochází, je prostý. Vědecká obec chce mít kontrolu 
nad vším, mít výzkum hlídaný ve všech ohledech, 
zejména chtějí mít kontrolu nad penězi. Bylo by 
samozřejmě ideální, kdyby mohli říct „ano, rozumíme 
vědě, obchodnímu zhodnocení a v tomto procesu 
zastaneme i úlohu vlády“. Každý projekt, výzkum 
nevyjímaje, musí být řízen. Pokud vznikne problém, 
dochází k vzájemnému obviňování mezi všemi třemi 
zúčastněnými subjekty. Výzkumníky, obchodními 
společnostmi a vládou. Pramení to ze vzájemného 
neporozumění, špatného povědomí o postupech 
a cílech. Proto je třeba odstraňovat překážky brzdící 
vědecký cyklus. Vláda vydává obrovské prostředky 
na vzdělávání tisíců lidí zaměřených na výzkum, ale 

Weston Stacey, (*1966)
Výkonný ředitel Americké obchodní komory 
(AmCham) v ČR od roku 1996, předtím působil 
jako novinář ve Střední Evropě a americkém 
státě Georgie. Je absolventem Thunderbird 
School of Global Management (MBA) a drži-
telem bakalářského titulu v oboru literatura na 
University of the South.
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nezřídka pouze zlomek z nich má představu, čeho 
konkrétně má být dosaženo. Chybí směr a jasně 
definované cíle. A tak nezbývá, než apelovat na vládu 
– prosím předložte příslušným místům potřebné do-
kumenty, stanovte záměry, úkoly pro státní výzkum. 
A tyto cíle by měly definovat pro celou společnost 
celkový prospěch, benefit za prostředky vynakládané 
z celospolečenských prostředků na fondy sloužící 
výzkumu. Každoročně je vzděláváno nespočet lidí, 
které zasvětí celý svůj život celoživotnímu vzdělávání. 
A přitom na ně nejsou vztahována žádná další oče-
kávání. Nejsou vedeni k vytváření něčeho opravdu 
užitečného. V tomto případě ne v obchodních fir-
mách, ale v celé lidské společnosti. 
Po celém světě se setkáváme s podobnými pro-
blémy. Na Univesity of Maryland jsem hovořil se 
ženou zodpovědnou za biomolekulární a bioche-
mický výzkum. „Česká vláda přichází s programem 
vládou řízeného výzkumu. Jak vaše instituce žádá 
o vládní financování?“, ptám se jí. Ona mi odpoví 
otázkou „Jaká je strategie české vlády ve zdravotnic-
tví? Strategie v USA je zaměřena na léčení nádoro-
vých onemocnění.“ Vláda tedy stanovila sociální cíl, 
peníze jsou určeny na cestu k jeho dosažení.Takže, 
pokud vaše instituce má projekt zaměřený na léčbu 
karcinomu, nezáleží, jestli se věnujete základnímu 
výzkumu nebo aplikované formě. Pokud soustředíte 
svou energii na jakoukoliv část tohoto maratonu 
s cílem vyléčení nádorových onemocnění, jste 
adeptem na získání finanční podpory. 
U nás v USA tedy neexistuje, že bychom neměli 
strategii ve vládou řízeném výzkumu. A co je velmi 
podstatné, platí to i pro dlouhodobé plánování obrany 
státu, pro plánování jeho ekonomického rozvoje. Je 
nutné mít jasné strategie i v těchto klíčových oblastech 
a oblast vědeckého výzkumu je musí podporovat. 

Když už jste zmínil vojenský výzkum, i ten se 
mění a řada projektů z této oblasti byla převe-
dena do běžného civilního užívání a armáda na-
příklad užívá civilní kupř. internetové aplikace...
Internet je sám o sobě výborným příkladem. V po-
čátcích svého vývoje byl definován jako projekt 
pro vojenské účely. Anebo americký vesmírný pro-
gram – je úžasné, čeho dosáhl – dostal člověka na 
Měsíc. A veškerá použitá technologie z projektu 
výzkumu Měsíce je nyní používána v soukromém 
sektoru. NASA sama o sobě je jednou z hlavních 
příčin vzniku Sillicon Valley. Na mnoha inovacích 
určených původně pro armádu vidíme základy 
mnoha dnes obecně užívaných vynálezů. Vojenský 
výzkum představoval zpravidla vrchol v technolo-
giích. I česká armáda se potřebuje integrovat do 
amerických, německých nebo japonských rozpoč-
tových obranných programů. Ale aby se dostala 
účinněji do systémů NATO, je třeba jasný závazek 
ale i iniciativa ze strany vlády. Zatím se zdá, že zdejší 
univerzity se obávají zapojení do tohoto systému.

Z jiného úhlu pohledu vojenské organizace 
představují nové komerční celky, soupeře 
i v komerční soutěži...
Můžete si vybrat stranu, ale vždy jste zapojeni do 
nějakého nadnárodního vojenského systému, ať 
už jde o NATO, anebo nějaký jiný systém mimo něj. 
Pokud opravdu chcete být technologicky vepředu, 

pravděpodobně byste se měli připojit ke strategii 
NATO. Stále slýchám, že NATO se dostatečně neza-
jímá o české odborníky a že společnosti nejsou do-
statečně integrovanými partnery... Ale ve skutečnosti 
nelze sedět v kanceláři za stolem a čekat, že k vám 
někdo přijde z NATO přemlouvat vás ke spolupráci. 
Přesvědčovat vás o vašem vlastním zájmu. Důležité 
je chápat, jak NATO funguje, je to velmi konkurenční 
tržní systém a nezbývá, než se aktivně integrovat 
a vybudovat závazky. Vím, že v České republice 
existují technologie i kvalifikovaní lidé, po kterých 
by rozhodně byla poptávka. Ale nestačí jen vyvinout 
technologii, musíme s ní obeznámit příslušné širší 
kruhy, dát o ní vědět. Snažíme se o to aktivně, ale ne-
obejdeme se bez aktivní snahy českých společností.

Lze ale uvést i pár příkladů úspěšné spolu-
práce, například českých programátorů, kteří 
pracují pro Pentagon na systému bezpilot-
ních letounů. Takže možné to je...
Znovu připomínám, že jde o mimořádně kon-
kurenční systém. Ano, znám společnosti, které 
nacházejí výhodu v zapojení do struktur NATO. 
Ale nemůžete čekat. Čím déle čekáte, tím větší 
nevýhodou se otálení stává.

Sledujete vývoj inovací, technickou evoluci. 
Je podle vás možné odhadnout hlavní trendy 
pro následující léta?
Myslím, že jedním z nich je 3D tisk, určitě změní 
charakter výroby – ovlivní proces produkce, přichází 
nová éra. V důsledku toho lze očekávat změny v lo-
gistice. Bude třeba nastavit nové cesty a proto pocí-
tíme mnohé změny i v komunitě byznysu. Také bych 
řekl, že neustálý vývoj v IT přinese zásadní změny 
ve zdravotní péči a v jejím poskytování. A právě to 
je oblast, kde má Česká republika opravdu úžasné 
možnosti. A to nejen, co se týče výhod pro vlastní 
obyvatele. Jde o možnou implementaci do místních 
systémů – zavedení inovací a poté i jejich možný 
prodej do zbytku Evropy. Na tomto poli je obrovský 
prostor. V USA, v Číně i v Evropě roste průměrný 
věk, zvyšuje se počet starých lidí...

Každý proto bude chtít poskytovat lepší zdravotní 
péči, a to při udržení stávající výše vynaložených 
prostředků. To se ovšem neobejde bez kvalitního 
a chytrého marketingového systému. Česká repub-
lika už vyrábí nejlepší nemocniční postele na světě, 
ve firmě Linet. A to je platforma pro nové možné 
systémy, protože vše nebude závislé pouze na po-
bytu v nemocnici, pacient může ležet na moderní 
nemocniční posteli i v pečovatelském domě nebo 
doma a lékařům to umožní nové léčebné postupy. 
Díky možnostem, které nabídne tento výrobek. 
A proč toho nevyužít ještě lépe? Proč by výrobce 
nemohl být více nápomocen státu? A proč by vláda 
naopak nepomohla využít potenciál této firmy 
v globálnějším měřítku. Položme si proto otázku, 
jak můžeme vyvinout zdravotní systém tady u nás, 
vložit ho do příslušného výrobku, v tomto případě 
do nemocničního lůžka, a jak zároveň umožnit 
rozvoj nezanedbatelné části domácí ekonomiky? 
A to je jen jeden z mnoha možných příkladů.
V České republice je také velký potenciál v nanotech-
nologiích. Je tu mnoho dobrých výzkumníků, ti ale 
potřebují příslušnou záštitu prostřednictvím adekvátní 
instituce. Myslím si, že pokud jde o vzdělání inženýrů, 
vědců a odborných pracovníků, je na tom tato země 
velmi dobře. Vzdělávání jde kupředu, to je nepopira-
telné. Jenže žádný vědec není nikdy dost vzdělaný. 
Dokonce ani uznávaný doktor či profesor z MIT, reno-
movaného Massachussets Institute of Technology, 
nemůže ustrnout na místě a dál se nevzdělávat. Každý 
rok přináší obrovské možnosti chopit se technologic-
kých výhod a předstihnout konkurenci. Ale v České 
republice je nutné vybrat jen několik z nabízených. Tato 
země není USA s třistasedmdesáti miliony obyvatel 
s ohromným trhem a finančními možnostmi.
Anebo Německo s desítkami milionů obyvatel,  
které věnuje v poměru k trhu a počtu občanů vyšší 
částky finančních prostředků. Mít více peněz na in-
vestice do výzkumu je zásadní faktor. S omezenými 
prostředky je nutné se soustředit jen na několik 
klíčových oblastí a v těch se snažit být nejlepší. 
Například jako Švýcarsko. ■

/jv/
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PříPravy jarních Průmyslových veletrhů  
v Praze jsou již v Plném Proudu

V termínu 15.–17. dubna 2014 přivítá výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany návštěvníky  
13. ročníku mezinárodního veletrhu strojírenských technologií – FOR INDUSTRY a sou-
běžně 4. ročníku mezinárodního veletrhu dopravy, logistiky, skladování a manipulace 
– FOR LOGISTIC. 

Tento ročník je opět ve znamení podpory účasti 
firem s exponáty – stroji, pro které organizátoři 
připravili speciální podmínky, ale hlavně s cílem 
předvádění technologických novinek a prezentací 
služeb. Instalaci těchto náročných expozic a expo-
nátů umožňují nové výstavní haly. 
V současné době je na veletrhy přihlášena řada 
významných firem, např.: 3C SYSTEMS s.r.o., 4ISP 
s.r.o., AERO Vodochody a.s., AURATECH CZ s.r.o., 
BIBUS s.r.o., DEOM s.r.o., Hufschmied Zerspa-
nungssysteme GmbH, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK – INDEVA 

ČR, SK, KASYS s.r.o., KIN MT Group s.r.o., LINAK 
C&S s.r.o., MEPAC CZ, s.r.o., Mitutoyo Česko s.r.o., 
P&B spol. s r.o., Pabianicka Fabryka Narzędzi „Pa-
fana“ Sa, REXIM spol. s r.o., TECHNOTRADE OBRÁ-
BĚCÍ STROJE s.r.o., Úřad průmyslového vlastnictví, 
UTP – Universal Transport Praha s.r.o., WANZL 
spol. s r.o., a další.
Na přípravách a organizaci veletrhů, včetně od-
borného doprovodného programu, se podílí 
významní odborní garanti, např. Asociace de-
signérů UVU ČR, Asociace inovačního podnikání 

ČR,  Cech brusičů a výrobců nástrojů, Česká me-
trologická společnost, Česká logistická asociace, 
Česká společnost pro nedestruktivní testování, 
Česká společnost strojírenské technologie, Český 
svaz vědeckotechnických společností, Inženýrská 
akademie ČR, o.s., Inženýrská akademie ČR, o.s., 
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR a řada 
dalších.
Celý tým společnosti ABF, a.s. je připraven poten-
ciálním vystavovatelům nabídnout proaktivní pří-
stup, odborné konzultace v rámci výstavby expozic 
a umístění stánku. Samozřejmostí je zprostředko-
vání libovolného počtu vstupenek zcela zdarma 
vystavovatelům. 
Čím dříve se zájemci přihlásí, tím více může tým ABF 
pomoci propagovat danou společnost a produkty. 
Nabízí nejen konzultaci umístění expozice na ploše 
výstaviště, ale hlavně může poskytnout část svého 
prostoru v rámci široké mediální kampaně. ■

Bližší informace na stránkách veletrhů: 
www.forindustry.cz, www.forlogistic.cz.

Pramet tools otevřel  
školicí centrum v moskvě

Ještě před koncem loňského roku stačil český výrobce řezných nástrojů 
Pramet oficiálně uvést do provozu v rámci své moskevské pobočky 
nové školicí centrum v hlavním městě Ruské federace. 

Ta je po domácím trhu druhým největším odběratelem produkce šumperské 
firmy, která v současné době zastává na ruském trhu ve svém oboru pozici 
třetího největšího dodavatele, a cílem Prametu je prosadit se v Rusku do roku 
2018 jako číslo dvě. Ambiciózní plán předpokládá k tomuto datu dosažení 
obratu 1 mld. rublů.
Ruská pobočka založená v roce 2007 má v současné době tři desítky 
zaměstnanců (z nichž více než polovinu představují technicko-obchodní 
specialisté) a pobočka spolupracuje s 55 distributory, ve 12 největších 
průmyslových centrech v celém Rusku působí přímí obchodní zástupci 
Prametu.
Právě díky aktivní práci distributorů si značka Pramet získala v Rusku 
dobré jméno už v 90. letech minulého století, a tyto úspěchy, na které 
mohla firma nyní navázat, se zúročily při působení a získávání kontraktů 
v nedávné a současné době. K takovýmto prestižním úspěchům patří např. 
dodávka pro vybavení renovačních dep ruských železnic. Tým pod vedením 
šéfa vývoje ing. Vladimíra Maixnera vybral 8 oblastí obrábění automatic-
kých spřáhel železničních vagonů, které byly vybaveny novými nástroji. 

Tyto speciály ve všech oblastech docílily zvýšení produktivity minimálně 
o 100 % oproti předcházejícímu řešení. Tato reference otevřela Prametu 
cestu nejen k dalším zákazníkům ze železničního segmentu, který patří 
mezi strojírenskými firmami působícími v Rusku kvůli rozsáhlému projektu 
modernizace ruských železnic k nejvyšším prioritám, ale i v dalších oborech 
průmyslové výroby. ■

Prezident skupiny Pramet, Ing. Petr Beneš (zprava) zahájil otevření tréninkového 
centra v Rusku

Nové výstavní haly výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech  
přivítají v dubnu návštěvníky jarních průmyslových veltrhů
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DESTIČKY PRO 
RYCHLOPOSUVOVÉ APLIKACE
Spojením vlastností dvou nástrojů přináší výrobce 
na trh novinku v podobě hustozubých fréz HELIPLUS 
nyní osazovaných vyměnitelnými destičkami HP 
ANKT 0702R12T-FF. Tím je dána možnost použití 
těchto nástrojů i pro rychloposuvové obrábění. 

Nové destičky HP 
ANKT 0702R12T-
-FF mají délku 
řezné hrany 7 mm 
a na čele apliko-
vanou geometrii 
FEEDMILL. Ta při 
splnění přede-
psané (nízké) 
hloubky záběru 

umožňuje používat jinak konvenční nástroj pro rychlý 
odběr materiálu. Nástroj tak může uživatel používat jednak 
jako hrubovací, ale i jako dokončovací.
Destičky HP ANKT 0702R12T-FF jsou konstruovány pro 
osazování hustozubých fréz HELIPLUS 07, které umožňují 
dosažení vysokých hodnot posuvů při obrábění malých 
dílů, mělkých dutin a bočních úběrů. Lze je aplikovat do 
standardních nástrojů (HP E90AN , HP F90AN), které jsou 
vyráběny a užívány strojařskou veřejností již delší dobu. 
Za zmínku stojí i to, že fréza HELIPLUS Ø 12 mm má dva 
plnoefektivní zuby a Ø 63 mm má 16 zubů. 

Velký rádius geo-
metrie FEEDMIL 
na čele destičky 
umožňuje dosa-
hovat efektivních 
řezných parame-
trů i při větším 
vyložení nástroje 

pracujícího v dutině formy. Při dodržení podmínek přede-
psané hloubky záběru působí řezné síly z větší části axiálně 
k rotační ose nástroje a tak se lze vyhnout nebezpečí vibrací. 
Ty jinak při delším vyložení nástroje dramaticky snižují řezné 
parametry až na dosti neefektivní hodnoty. 

Souhrn vlastností:
 ●  hustozubý nástroj = vyšší minutový posuv
 ●  hloubka záběru pro metodu rychlého posuvu 
(1mm/zub) je 0,7 mm
 ● pozitivní geometrie = nízké řezné síly
 ● možnost zapouštění
 ●  geometrie břitu pro obrábění nerez ocelí a vysoko-
teplotních slitin
 ● destičky v jakostech SUMOTEC
 ●  pro programování nástroje se uvažuje rádius rohu 
R1,2 mm

Informujte se u svých 
regionálních zástupců

ISCAR INFORMUJE

Aplikační rozsah

Destičky pro rychloposuvové aplikace

Na tradičních Dnech otevřených dveří ve Pfrontenu představí DMG Mori nejen nový 
corporate design, ale i aktuální novinky ve své nabídce. V provozu bude k vidění 66 
strojů včetně sedmi světových premiér a uživatelské prostředí CELOS. Na čtyřech 
technologických seminářích, v rámci témat LifeCycle Services, výroba nástrojů a forem, 
letecký a kosmický průmysl a automatizace s novými technologiemi, se návštěvníci 
mohou informovat o aktuálním stavu vývoje a nových trendech.

V průběhu letošního roku plánuje firma celkem 
24 světových premiér. První proběhnou už na 
Dnech otevřených dveří ve Pfrontenu, kde 
ve výrobním závodě Deckel Maho od 18. do 
22. února očekávají zástupci společnosti DMG 
Mori více než 6000 odborných návštěvníků. 
Centrálním bodem tradiční přehlídky na začá-
tek roku je sedm světových premiér v novém 
corporate designu a s uživatelským prostředím 
CELOS pro nejinovativnější a nejrychlejší cestu 
od nápadu k hotovému produktu. Toto nové 
rozhraní nabízí jednotné prostředí pro všechny 
nové high-tech stroje DMG Mori. Pomocí řady 
aplikací umožňuje uživateli jednotnou správu, 
dokumentaci a vizualizaci dat zakázek, procesů 
a strojů. Na 18 strojích s rozhraním CELOS 
a v novém designu DMG Mori budou meziná-
rodním návštěvníkům prezentovány výhody 
nového corporate designu pro lepší funkčnost, 
pohodlnější obsluhu a dlouhodobě stabilní 
hodnotu strojů.

Novinky v obrábění
Ve světové premiéře se ve Pfrontenu veřej-
nosti představí např. stroje CTX beta 800 TC, 
dva nové modely DMC 850 V a DMC 1150 V 
jako kompletace řady DMC V, DMC 80 FD 
duo BLOCK a DMC 80 H duoBLOCK – dvě 
nová obráběcí centra 4. generace duoBLOCK, 
a stroje DMU 270 P a DMU 70 ecoline.

Speciálním lákadlem přehlídky bude prezen-
tace koncepční studie LASERTEC 65 Additive 
Manufacturing, která byla představena na ne-
dávném veletrhu EUROMOLD 2013. Výrobce 
na studii ukáže náročné obrábění spojené 
s aditivní technologií do jednoho upnutí. Tato 
unikátní technologická kombinace laserového 
navařování pomocí práškové trysky a frézo-
vání, jednak urychluje výrobní proces (protože 
na rozdíl od technologie práškového lože je 
možno vyrábět kompletní součástky s úkosy 
až 20krát rychleji), jednak umožňuje jedinečné 
výrobní postupy – mj. i realizaci geometrických 
prvků s negativními úhly. Díky těmto možnos-
tem otevírá tato tzv. generativní výroba zcela 
nové perspektivy právě pro výrobu velkých 
součástek, např. pro letecký a kosmický obor.

Ve znamení nových technologií 
a služeb
V centru letošních Dnů otevřených dveří 
budou stát nové technologie a aplikace pro 
výrobu nástrojů a forem, vysokorychlostní 
obrábění a technologie pro letecký a kosmický 
průmysl, doprovázené na míru koncipovanými 
semináři. Dalšími důležitými tématy budou ob-
rábění velmi velkých součástí a automatizace 
DMG Mori, jimž jsou věnovány samostatné 
části expozice. Značná pozornost bude zamě-
řena také na oblast LifeCycle Services, která ve 
světle celosvětového růstu společnosti DMG 
Mori nabývá stále více na významu. ■

/dmg/

Model DMC 850V v novém firemním designu 
s uživatelským prostředím CELOS

DMG Mori ZAHAJUJE ROK 2014 
SEDMI SVĚTOVÝMI PREMIÉRAMI
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AUTODESK CAM 360: 
PRVNÍ CLOUDOVÝ CAM SOFTWARE NA SVĚTĚ

Prezident Autodesku Carl Bass představil před měsícem na tradiční 
konferenci Autodesk University 2013 v Las Vegas Autodesk CAM 360, 
první cloudový CAM software na trhu, který podle představitelů firmy 
mění oblast počítačem podporované výroby. Na trhu by se měla novinka 
objevit letos, po důsledném otestování beta verze, na níž se mohou 
vybraní zájemci podílet.

„V roce2012 jsme uvedli PLM 360 a vytvořili jsme tak 
nové prostředí pro řízení životního cyklu výrobku. 
V září 2012 jsme odstranili překážky k testování 
a analýzám díky řešení Sim 360 a vstoupili do nové 
éry na cloudu založených návrhů s Fusion 360. 
A dnes Autodesk dodává poslední část řešení pro 
výrobu – CAM 360“, uvedl při oficiální prezentaci 
novinky Robert „Buzz“ Kross, senior viceprezident 
společnosti Autodesk.

Rychleji, společně, bez ohledu na OS
Nová on-line aplikace, cloudový CAM software 
umožňující simultánní spolupráci v prostředí podob-
ném sociální síti (prezident Autodesku Carl Bass cha-
rakterizoval při prezentaci novinky prostředí CAM360 
jako „Facebook pro konstruktéry“), je úspěšným 
výsledkem technologie získané akvizicí softwaru 
HSMWorks, z jehož programového jádra vychází. 
Jak zdůraznili vedoucí představitelé firmy, díky ne-
vyčerpatelné výpočetní kapacitě cloudu, umožňuje 
uživatelům využívat výhod nástrojů určených pro 
spolupráci a sdílení datových úložišť a poskytuje jim 

bezkonkurenční možnosti snadného použití a flexi-
bility. CAM 360 je navíc multiplatformní řešení, které 
přesahuje klasická omezení daná tradičními on-site 
pracovními procesy a může fungovat na různých 
operačních systémech (např. Windows nebo Mac), 
stejně jako nad různými 2D a 3D daty (výrobce uvádí 
např. Autodesk Inventor a SolidWorks).
Na rozdíl od samostatně dodávaných CAM nástrojů 
představuje CAM 360 integrované cloudové řešení, 

které uživatelům umožňuje využívat platformu 
firmy Autodesk pro digitální navrhování nové ge-
nerace (včetně modelovacích nástrojů obsažených 
ve Fusion 360) pro spolupráci více lidí nad projek-
tem v reálném čase. Všechny aplikace a procesy 
jsou vzájemně provázány, což umožňuje jednotný 
datový model, takže v podstatě vzniká unikátní 
infrastruktura pro digitální podporu výroby. 

Synergie produktů nové generace
Novinka nabízí uživatelům rychlou komunikaci se 
spolupracovníky a zákazníky a možnost realizovat 
nejnáročnější projekty z odvětví výroby rychleji 
než kdykoliv předtím – v procesu výroby je možné 
ovlivnit dodací lhůty na pouhé hodiny.
Řešení CAM 360, postavené na nabídce cloudových 
služeb pro výrobu, výrazně zvyšuje výkonnost a efek-
tivitu celého dodavatelského řetězce. Uživatelům 
umožňuje přistupovat k flexibilním nástrojům nové 
generace určených k tvorbě, simulaci a realizaci jejich 
digitálních prototypů do fyzické podoby kdykoliv 

a kdekoliv. Vedle softwaru 
CAM 360 obsahuje nabídka 
cloudových služeb společnosti 
se zaměřením na výrobu dále 
Autodesk PLM 360 (první clou-
dový software pro komplexní 
práci s produktovými daty), 
Autodesk Sim 360 (rychlé ře-
šení simulačních úloh včetně 
těch nejnáročnějších) a Au-
todesk Fusion 360 (3D CAD 
pro mechanický a produktový 
design). ■

NOVINKA PRO FRÉZOVÁNÍ DO ROHU 
ZAJIŠŤUJE VYNIKAJÍCÍ KVALITU

Firma Kennametal, která loni oslavila 75 let své existence, představila další ze zajímavých 
novinek pro obrábění: Novou řadu frézovacích destiček s označením Mill 4-15. Inovativní 
oboustranné řezné destičky se čtyřmi řeznými hranami jsou dostupné rovněž pro aplikace 
frézování do rohu s úhlem nastavení 90°.

Zkušení výrobci vědí, že při frézování převládají 
tři hlavní aspekty: rychlost úběru kovu, životnost 
nástrojů a jakost povrchu. Všechny tři jsou roz-
hodující pro úspěšné obrábění kovů, často ale 
bude jeden převládat. Výrobci čelně frézovaných 
dílů, kteří požadují pravoúhlé boky, také vědí, že 
dosažení skutečných 90 stupňů bočních stěn 
a minimalizace vlnitosti nebo stop po krocích 
mezi průchody rozhodně vyžaduje výkonný řezný 
nástroj.
Nová řada Mill 4-15 představuje nejlepší systém 
ve své třídě. Hlavním znakem řady je oboustranná 
břitová destička se čtyřmi řeznými hranami přiná-
šející nízkou cenu na řeznou hranu a umožňující 
hloubku řezu až 15 mm (0,590”), přičemž unikátní 
design řezné hrany zajišťuje pozitivní kontakt bě-
hem frézování s úhlem nastavení 90° a prakticky 
„bezpřechodové“ řešení v aplikacích frézování do 
hloubky v několika krocích. Navíc integrovaná fa-
zetka Wiper přináší vynikající jakost povrchu.

„Firmy jsou při frézování do rohu často nuceny 
přijmout kompromisní řešení zohledňující efekti-
vitu práce, jakost povrchu nebo celkové náklady. 
Mill 4-15 nabízí univerzální řešení pro většinu 
materiálů obrobku v cenově výhodném prove-
dení s několika řeznými hranami. Nyní nejsou 
třeba žádné kompromisy. Po dokončení vývoje 
můžeme bezpečně říci, že Mill 4-15 definitivně 

mění hru. Co se týká frézovacích 
těles a břitových destiček, zákaz-

níci si mohou být jisti, že mají 
ten nejlepší produkt, jaký je 
k dispozici,“ říká Juan Seculi, 
produktmanažer Kennametalu 
pro frézy s VBD.
Břitové destičky Mill 4-15 bu-

dou dostupné buď jako přesné 
broušené, nebo lisované s roho-

vým rádiem od 0,4 do 2,4 mm. 
Geometrie zahrnuje GE s vysoce 

pozitivním úhlem čela efektivně 
snižujícím řezné síly, zatímco zpev-

něná řezná hrana klade důraz na odolnost řezné 
hrany ve středně těžkých až těžkých aplikacích. 
Tělesa fréz jsou vyráběna ve velmi úzkých tole-
rancích. K dispozici jsou rozmanitá provedení 
frézovacích těles včetně šroubovacích fréz, fréz 
s válcovou stopkou, stopkou Weldon a nástrč-
ných fréz s účinným vnitřním přívodem chladicí 
kapaliny. ■

Nová řada Mill 4-15 pro frézování do rohu s úhlem 
nastavení 90°

oboustranné řezné destičky se čtyřmi řeznými hranami jsou dostupné rovněž pro aplikace můžeme bezpečně říci, že Mill 4-15 definitivně 
mění hru. Co se týká frézovacích 

těles a břitových destiček, zákaz-
níci si mohou být jisti, že mají 

dou dostupné buď jako přesné 
broušené, nebo lisované s roho-

vým rádiem od 0,4 do 2,4 mm. 
Geometrie zahrnuje GE s vysoce 

pozitivním úhlem čela efektivně 
snižujícím řezné síly, zatímco zpev-
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Na míru uživatelům i aplikacím

Unikátní zařízení, určené k bezkontaktnímu dělení nekovových materiálů s názvem Alt HLC100-
-S1500 s CO2 laserem Synard nabízí maximální využití výrobního potenciálu. Kompletní laserový 
řezací stroj nové generace, poprvé představený na loňském mezinárodním veletrhu v Brně, je 
vyústěním dlouhodobé spolupráce brněnské společnosti Hiwin s pražskou firmou ALT Systems. 

Stroj vyniká vysokou dynamikou a maximální přes-
ností řezu i gravírování všech nekovových materiá - 
lů. Pohon zajišťují nejmodernější lineární motory 
Hiwin, v kterých  odborníci firmy využili všechny 
přednosti technologie lineárních motorů: „Řada 
výrobců staví obdobné řezací stroje na ozubených 
hřebenech, u kterých časem dojde k mechanic-

kému opotřebování. Lineární motory zajišťují přímý 
bezkontaktní pohon stroje a bezúdržbovost. Díky 
tomu dosáhne výrobce výrazně vyšší produkti-
vity,“ říká ing. Martin Kaván, hlavní projektant firmy, 
a doplňuje: „Laserový řezací stroj Alt HLC100-S1500 
je vybaven frekvenčními měniči nové řady Hiwin 
D1N s komunikací EtherCat, která umožňuje využít 

nadřazené PLC růz-
ných výrobců. Firma 
ALT Systems navíc 
osadila stroj vlast-
ním PLC modulem 
včetně software apli-
kace. Tím je zajištěna 
flexibilita, preciznost 
a přesnost řízení vý-
robního procesu.“ 
V aplikaci počítače 
nejprve proběhne 
referencování stroje, 
po tzv. „zhoumování“ 
dojde k přednasta-
vení souřadnic a na-
čtení požadovaného 

tvaru výřezu. Díky přídavné manipulační ose stroj 
automaticky odebere materiál z palety a přenese jej 
do pracovního prostoru. Poté, co laserový paprsek 
obrazec vykreslí, spustí stroj pálení. Nejenže s doko-
nalou přesností vyřeže tvar, ale precizně vygravíruje 
i bitmapové grafické podklady. 
Výrobce dokáže laserový řezací stroj přizpůsobit 
všem specifickým požadavkům zákazníka: od úpravy 
velikosti pracovní plochy až po instalaci. Celé strojní 
zařízení tvoří čtyři bloky, které se dají demontovat 
a následně složit, což je nesporná výhoda zejména 
ve výrobních prostorách s omezeným vstupem. 
Bezkonkurenčním řezacím strojem „na tělo“ se už 
pyšní první zpracovatelé nekovových materiálů. 
„V současné době vyvíjíme mimořádně výkonný 
stroj na řezání kovů, osazený vláknovým „fiber“ 
laserem. V této fázi probíhá rozsáhlé testování ří-
dicích systémů Siemens a Beckhoff, které v oblasti 
dělení materiálů používají největší světoví hráči,“ 
sdělil Ing. Kaván. O zařízení už teď projevili zájem 
zákazníci jak z automobilového, strojírenského, 
tiskařského, plastikářského a spotřebního průmy-
slu, tak z oblasti elektroniky, telekomunikací, ale 
i hodinářství a šperkařství. ■

Zařízení nabízí velkorysou pracovní plochu v délce 2 m

Přesné pozicování, bezkontaktní pohon a prakticky bezúdržbový provoz stroje zajišťují 
výkonné lineární motory

Nástroje pro rychlovýměNNou spojku eh 

Na sklonku loňského roku představila firma Sandvik Coromant další sortiment pro systém 
s výměnnými hlavicemi (EH), které nyní zahrnuje širokou nabídku monolitních karbidových 
hlavic, fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami, vyvrtávacích hlav, integrovaných nástro-
jových držáků pro přímé upnutí do stroje a různých typů stopek.

Základním prvkem spojky využívané systémem 
s výměnnými hlavicemi EH, je samostředicí závit, 
který zaručuje spolehlivé upnutí a zajišťuje ma-
ximální tuhost a bezpečnost. Spojka je opatřena 
fyzickým dorazem, díky kterému lze snadno poznat, 
že hlavice je správně dotažena, a který zároveň 

slouží jako ochrana před zbytečným přepínáním 
upínacího mechanismu. Kónické provedení při-
spívá k dosažení minimálního obvodového házení. 
Předepjatý kužel se styčnou přírubou představuje 
optimální řešení modulární spojky s extrémní tu-
hostí a pevností.

Pro rozsah průměrů nástrojů 10–32 mm (0,394–
1,26 inch) v případě frézování a 1–36 mm (0,039–
1,42 inch) v případě vyvrtávání, umožňují tato nová 
rozšíření sortimentu splnění požadavků na dlouhý 
dosah nástrojů na velkých obráběcích centrech. ■
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Obrábění nárOčných materiálů

Firma Seco představila třídu CP200 pro zapichování a upichování při tvarovém soustru-
žení MDT.

Materiálová třída CP200 je uznávanou skupinou 
obráběcích nástrojů pro zapichování a upichování 
včetně obrábění náročných materiálů (např. Inconel, 
Hastelloy a Waspaloy, ale i ocel s vysokou pevností), 
ale aby bylo dosaženo větší všestrannosti, bylo pou-
žití destiček CP200 rozšířeno i na aplikace tvarového 
soustružení MDT. Břitové destičky se vyznačují opti-
malizovanou jemnozrnnou strukturou a obvodově 
broušeným ostřím, díky čemuž dosahují vynikajících 
výsledků při vysokých rychlostech a zároveň si udr-

žují vysokou odolnost vůči plastické deformaci. Jsou 
vysoce výkonné také při obrábění litiny s nízkou 
pevností a martenzitických nerezových ocelí. 

Břitové destičky CP200 představují doplněk k ne-
povlakované třídě 883 a je možné je podle dopo-
ručení výrobce používat ve spojení s řadou držáků 
Jetstream Tooling pro lepší řízení utváření a odvodu 
třísek i celkovou jakost součásti. Systém držáků 
zajišťuje přívod chladicí kapaliny pod vysokým 
tlakem přímo na řeznou hranu a odvádí z ní teplo, 
což umožňuje dosáhnout vyšších řezných rychlostí.  
Řada CP200 nabízí tři různé varianty utvařečů třísek: 
verze FT - pro dokončovací soustružení a hluboké 
zápichy, MP - pro střední a tvarové soustružení, RP 
- pro dokončovací, střední a tvarové soustružení 
a zapichování. Destičky jsou dostupné jako jed-
nostranné i oboustranné s šířkou řezné hrany od 
3 do 10 mm v metrické variantě a v palcové verzi 
od 0,125” do 0,25“. ■

Zvýšení prOduktivity díky keramice

Přírůstkem do svého portfolia uvedla firma Sandvik novou třídu keramických břitových destiček 
pod označením CC6190 pro frézy CoroMill 490.

Frézy CoroMill 490 s keramickými břitovými destič-
kami CC6190 jsou vhodné pro výrobce zabývající se 
výrobou součástí motorových vozidel nebo všeo-
becným strojírenstvím. Umožňují dosažení vyšší vý-
konnosti a dokonalejší přesnosti. Při obrábění může 
umožnit dosáhnout 2-3krát vyšší produktivitu ve 
srovnání s břitovými destičkami ze slinutých karbidů. 

Konstrukční řešení břitových destiček využívající 
paralelní zábřit přispívá k dosažení výjimečné kvality 
obrobené plochy. Tato třída je určená pro střední 
až lehké hrubování součástí z šedé litiny, ale také 
součástí z modulární litiny a litiny s červíkovitým gra-
fitem (CGI). Výhodou keramických destiček je rovněž 
delší životnost nástrojů (v řádu desítek procent). ■
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CC6190, novinka pro frézy CoroMill 490, nabízí výrazné 
zvýšení produktivity při obrábění litin a tvrzených ocelí
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OTÁZKY A ODPOVĚDI 
K PODNIKOVÝM SYSTÉMŮM

V listopadovém vydání vašeho časopisu jsem četl článek otázky 
a odpovědi k podnikovým systémům. Rád bych se také zeptal  
na něco z této oblasti. Jsme malá firma, která se zabývá prodejem 
měřicí techniky. MÁ SYSTÉM ERP SMYSL I PRO NAŠI FIRMU 
A V ČEM BY NÁM MOHL POMOCI? 
Firma má 6 zaměstnanců, nakupuje v zahraničí a prostřednictvím 
deseti distributorů prodává v ČR. NENÍ PRO TENTO TYP FIRMY 
PODNIKOVÝ SYSTÉM SPÍŠE ZTRÁTOU ČASU? CO BYCHOM MĚLI 
ČI MOHLI V ERP EVIDOVAT A KOLIK ČASU REÁLNĚ ZABERE 
VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ DO SYSTÉMU V PRAXI?

Odpovídá Ing. Lukáš Ontl, vedoucí analytického centra HELIOS Orange, Asseco Solutions, a.s.

Odpovědět na tuto otázku jednoduše a jedno-
značně není bohužel možné. Obecně lze přínos 
ERP systému posuzovat tím, jaké úspory či příleži-
tosti uživateli přinese. Tím není primárně míněno 
finanční hledisko, ale je to otázka efektivity či 
produktivity práce, konkurenčních výhod, rych-
losti, dostupnosti a transparentnosti dat, apod.
Velikost firmy není v tomto směru jediným smě-
rodatným parametrem, ačkoli úměra velikosti 
firmy a přínosu ERP neexistuje.
Dovolím si trochu teorie. Obecně rozlišujeme 
dva „typy“ podnikových řešení (aplikací). Prvním 
je účetní, respektive ekonomický systém. Toto 
řešení je orientováno primárně na podporu ak-
tivit ve společnosti, které patří mezi základní, 
tedy řeší se v každé standardní společnosti bez 
ohledu na její velikost, a nebo aktivity upravené 
legislativou. Jde tedy například o fakturaci, skla-
dové hospodářství, vedení účetnictví, výpočet 
mezd apod. Tyto účetní programy si pořizují 
společnosti právě z důvodů splnění zákonných 
povinností vůči státní správě, ale také proto, že 
tyto programy výrazně ulehčují základní evi-
dence, dohledatelnost apod. Uživatel zde však 
neočekává přidané hodnoty ve smyslu podpory 
řízení – organizace práce, controlling, či podporu 
specializovaných vertikál, typu výroba, spedice, 
zemědělství apod. Z logiky věci plyne, že tento 
typ aplikací vyhledávají menší společnosti po-
čínaje fyzickými osobami.
Právě pro společnosti, které od podnikového 
řešení očekávají určitou „manažerskou“ podporu, 
jsou určena tzv. ERP řešení, o nichž se zmiňujete 
ve svém dotazu. Zkratka ERP je odvozena od 
názvu Enterprise Resource Planning (plánování 
podnikových zdrojů), což reprezentuje kom-
plexní systémy pokrývající všechny procesy ve 
společnosti s důrazem na manažerské výstupy 
poskytující podklady pro rozhodnutí operativ-
ního i strategického charakteru.
A nyní ke konkrétní situaci ve vaší společnosti. Bě-
hem své dosavadní praxe jsem potkal řadu malých 
společností, které svým způsobem organizace 
práce, sběru dat z trhu (zákazníci, konkurence), 

analýzou dat apod. dalece převyšovaly společnosti 
větší, ať už z hlediska obratu, či počtu zaměstnanců. 
Na první pohled lze konstatovat, že 6 zaměstnanců 
není příliš. Avšak neznám detailně jejich náplň 
práce, hodnotící systém, tvorbu vaší cenotvorby, 
konkurenční prostředí, způsob komunikace s va-
šimi distributory a řadu dalších aspektů, které ovliv-
ňují výsledky vaší společnosti a které je tedy nutné 
brát do úvahy. Má rada bude proto znít, abyste se 
zamyslel, co vám na současné práci nevyhovuje, 
co brání růstu obratu, resp. zisků, produktivity či 

efektivity práce, či která administrativa zatěžuje 
vás či vaše zaměstnance. Je pro vás aktuální téma 
řízení nákladů, je to znalost konkurence, nebo 
detailní analýza aktivit vašich obchodníků?
Odpověď na otázku, kolik času zabere vkládání 
dat do systému v praxi lze postavit tak, že právě 
tolik, kolik je pro vás účelné.

Uživatelé by obecně měli zadávat do systému 
data, která jsou potřebná pro další využití. Infor-
mace bez „konzumenta“ jsou čistá ztráta času. 
Pokud jsou tyto informace pro vás důležité, 
pak není prostor diskutovat, zda ano či ne. Pro-
stě je pořizovat musíte. A ERP je nástroj, jehož 
prostřednictvím lze toto vše realizovat efek-
tivně. Jistě – papír či excel může být z pohledu 
pořizovače dat také dostačující, ale nikoliv již 
z pohledu toho, kdo data následně zpracovává 
– analyzuje a vyhodnocuje a na jejich základě 
činí rozhodnutí.
Přejdeme-li od globálních úvah k vyššímu de-
tailu, lze předpokládat, že pro společnost va-
šeho typu bude klíčovým CRM, tedy Customer 
relationship management (Řízení vztahů se 
zákazníky).
Jedná se o sub část každého moderního ERP 
(ale často je dnes součástí účetního programu 
či je dodáván samostatně), která se zabývá ori-
entací na zákazníka, resp. obecně obchodního 
partnera (tedy i dodavatele). CRM je dnes klí-
čové pro většinu obchodně či službově orien-
tovaných společností, přičemž jejich velikost 
je téměř nepodstatná. Zjednodušeně lze říci, 
že CRM představuje databázi evidující infor-
mace o obchodních partnerech a aktivitách, 
které s nimi souvisejí (tedy aktivity vašich ob-
chodníků), umožňující identifikovat, předvídat 
či analyzovat jejich potřeby, přání, zvyklosti. 
Jedná se tedy o systém umožňující řízení ce-
lého obchodního cyklu, koordinaci či sdílení 
aktivit a informací a podporující následnou 
péči o zákazníka.
Mé doporučení by tedy v závěru znělo násle-
dovně: Zmapujte neefektivní činnosti, zana-
lyzujte, které jsou pro vás klíčové a potřebné. 
Dále si učiňte úvahu, jaký přínos pro vás bude 
reprezentovat dostupnost těchto informací, jaký 
dopad na produktivitu práce by měla minimali-
zace neefektivních činností či jakou konkurenční 
výhodu by výše uvedené pro vás mohlo před-
stavovat. Úměrně tomuto přínosu posuzujte 
investici do podnikového řešení. Osobně bych 
doporučoval začít právě u CRM a s tím souvise-
jícím controllingem. ■

Ve spolupráci s předními dodavateli podnikových informačních systémů 
pokračujeme ve vydání poradenského seriálu týkajícího se problematiky výběru 
a implementace ERP, CRM a dalších podnikových systémů, a významu různých 
pojmů z této oblasti.  

Pokud se budete chtít zeptat i vy na něco k této problematice, stačí napsat 
na e-mail: poradna@techmagazin.cz 
Seriál je zaměřen na praktické informace a zkušenosti ve vztahu k menším a středním 
firmám, kterých se problémy se správným nasazením a fungováním podnikových 
řešení dotýkají asi nejvíce.
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EfEktivní frézování  
i nEžElEzných kovů a plastů 

Německý výrobce frézovacích CNC center, společnost Datron, představila na veletrzích EMO 
v Hannoveru a MSV v Brně své nejnovější produkty v oblasti třískového CNC obrábění. Jde 
o stroje MLCube a M8Cube určené na vysokorychlostní frézování hliníkových slitin, neželez-
ných kovů a plastů.

Kromě dobrých technických parametrů zaručujících 
vysokou rychlost a kvalitu obrábění charakterizují 
novinky i propracovaný design a ergonomicky 
optimalizované kabiny obou strojů. 

MLCube
Velkoformátový stroj MLCube si odbyl na loňském 
veletrhu EMO v Hannoveru svou světovou pre-
miéru. Nabízí pracovní plochu 1500 ×1000 mm 
(X×Y). Jako u všech strojů Datron, využívá také 
model MLCube technologii vysokorychlostního 
frézování, umožňující dosahovat díky použití vy-
sokootáčkového vřetene a dynamického řídicího 
systému mnohem kratší výrobní cyklus a zároveň 
vyšší kvalitu obrobení. Stroj tak nabízí vysoké řezné 
rychlosti (5 až 10krát vyšší než při konvenčním 

obrábění) a tím samozřejmě i výrazně kratší vý-
robní časy.
Kromě komplexní škály zařízení, příslušenství a ino-
vativních softwarových nástrojů (např. obrysové 
vyhlazování PerfectCut) je MLCube vybaven také 
novou technologií vakuového upínání, které lze 
zapínat a vypínat elektronicky, což umožňuje rychlé 
a snadné dokování obrobků a dílů různých roz-
měrů. Výkonný stroj nabízí také nový koncept od-
váděče třísek, který podporuje vysokou ergonomii 
práce díky stohovatelným kontejnerům na třísky.

M8Cube
Nová generace přesných vysokorychlostních 
strojů M8Cube je určená pro elektronický a le-
tecký průmysl, výrobu pro medicínské 
aplikace apod. Je dalším vývojovým 
stupněm úspěšné modelové řady Da-
tron M8. Stroj byl speciálně vyvinut 
na hospodárné HSC frézování hliní-
kových slitin, jako např. přístrojových 
panelů, profilů, forem a skříněk. Kromě 
toho je možné obrábět s vysokou mí-
rou efektivity celou paletu materiálů, 
jako jsou neželezné kovy, kompozity, 
plasty apod.
Hlavním cílem při navrhování stroje 
bylo snížení počtu dílů, celkových 
nákladů, a také zjednodušit souvise-
jící služby. Střídavé, přímé převody 
umožňují svižnější akceleraci, vysokou 

rychlost posuvu a kratší doby cyklů. Kapalinou 
chlazené vřeteno nabízí vyšší výkon motoru pro 
těžší obrábění, stejně jako flexibilitu obrábění pro 
širokou škálu materiálů. 
M8Cube nabízí velkorysé pojezdy v osách X, Y a Z – 
1020 × 830 × 245 mm – při minimální ploše zá-
stavby: 1740 × 1950 ×1740 mm (Š×V×H). Díky své 
tuhosti a vibrace tlumící konstrukci dosahuje tento 
model vynikající kvalitu povrchu po obrobení. 
Dynamické bezkartáčové pohony, optimalizované 
řízení, vysoká posuvová rychlost a použití vysoko-
otáčkových vřeten (až do 60 000 ot.min-1) s výko-
nem do 3 kW umožňují stroji velké řezné výkony 
i při použití malých nástrojů. Díky použití nejkva-
litnějších lineárních vedení, kuličkových šroubů, 
přesných komponentů a systému upínání nástroje 
HSK-E25 (volitelná výbava) je dosahovaná vysoká 
preciznost, kvalita a spolehlivost – nástrojové dr-
žáky HSK-E 25 nabízejí až mikronovou přesnost. 
Automatický výměník nástrojů disponuje in-
tergrovaným snímačem délky nástroje a podle 
modelu až 30 pozic pro nástroje. Volitelně může 
být tento 3osý obráběcí systém vybaven sklopně 
otočným stolem umožňujícím simultánní obrá-
bění v 5 osách. ■

Pracovní prostor M8Cube

vylEpšEné možnosti  
pro obrábění tvrdých matEriálů

Utvařeč a tuhá řezná hrana jsou první volbou pro tvrdé materiály a přerušované řezy. Osvěd-
čený drážkovací a upichovací systém WMT firmy Widia nyní přidává novou vysoce výkonnou 
PH geometrii.

Systém WMT nyní firma rozšířila o novou vysoce 
výkonnou PH geometrii, navrženou pro zapicho-
vání a soustružení v materiálech tvrdších než 

35 HRC nebo u silně přerušovaných řezů napříč 
širokou řadou materiálů obrobku. Ta využívá 
osvědčené prvky, díky kterým získal systém WMT 

značnou popula-
ritu. Do jednoho 
nástrojového dr-
žáku lze bezpečně 
upnout jakoukoliv 
potřebnou břito-
vou destičku: PT 
pro zapichování 
a soustružení, PC 
pro zapichování 
a kopírování, CM 

pro upichování (nebo CM-W s fazetkou wiper) 
a novou PH geometrii pro zapichování a soustru-
žení v tvrdých materiálech.
Nástrojové držáky WMT disponují zvláště dlouhou 
upínací plochou pro dokonalou stabilitu břitové 
destičky. Patentovaný „Double V“ systém usnadňuje 
bezpečné upnutí destiček v držáku jak s ohledem 
na optimální ustavení destičky, tak na vyšší odol-
nost vůči bočnímu zatížení. Takto přesné upnutí 
břitové destičky a celková tuhost systému přináší 
významně zlepšenou přesnost a životnost nástrojů, 
ať už jde o čelní, vnitřní, nebo vnější drážkování, 
zapichování či profilování, které je třeba zhotovit.
Se svým 90° úhlem čela a konstrukcí upínání ve 
spodní části, tuhou řeznou hranou a pozitivní 
geometrií je nová PH destička ideálním řešením 
pro zapichování a soustružení tvrdých materiálů 
nebo pro dokončovací přerušovaných řezů v oceli, 
nerezové oceli, hliníku, litinách nebo žáruvzdorných 
slitinách. Doporučená sorta karbidu WU25PT pro 
přerušované řezy s PVD TiAlN povlakem pro delší 
životnost nástroje znamená více obrobených dílů 
na řeznou hranu. ■Nová PH zapichovací a soustružnická geometrie pro systém WMT

Tříosé CNC vertikální obráběcí centrum Datron 
MLCube
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PNEUMATIKA A HYDRAULIKA 
V PRŮMYSLU

AUTOMATIZACE 
A ROBOTIZACE

CHVÁLA TLAKU: ZA HODNĚ VĚCÍ 
VDĚČÍ LIDÉ UŽ STALETÍ HYDRAULICKÝM 
A PNEUMATICKÝM ZAŘÍZENÍM

I když se s nimi setkáváme v běžném životě prakticky každý den – resp. využívají je zařízení, 
která jsou našimi každodenními souputníky, jen málokdo si uvědomuje, že hydraulické 
a pneumatické systémy jsou tu s námi už od dob starověkých civilizací. Jejich principy se po 
staletí nezměnily, jen nyní ve své moderní podobě využívají možností, jež jim nabídly moderní 
materiály a technologie, a výpočetní síla počítačové techniky, která dovedla prostřednictvím 
simulací jejich schopnosti a parametry téměř k dokonalosti.

Pneumatika a hydraulika jsou staršího data, než 
moderní automatizace, i když starořečtí konstruktéři 
a učenci, kteří se zasloužili o pojmenování jejich 
možností ve svých samočinných zařízeních – au-
tomatech, neboli automaton, jak je nazývali ve 
svém jazyce, je využívali. Takže „klasická” mechanická 
automatizace není zase tak o moc mladšího data.

Vzduch a kapaliny v našich službách
Pneumatika je založena na přeměně stlačeného 
vzduchu na mechanický pohyb – pneumatické 
válce, které jsou základem většiny těchto zařízení, 
převádějí tlakovou energii na kinetickou a ta pak 
uvádí do pohybu nejrůznější systémy a soustavy 
a stroje. K oborům, které jsou typickými uživateli 
těchto zařízení, patří hlavně lehký průmysl, kde tvoří 
důležitou součást výrobních strojů.
Pneumatická zařízení jsou nenápadným všude 
přítomným zázrakem techniky – od jednoduchých 
pohonů, v např. automatizačních konstrukcích, ot-
vírání dveří v autobusech či vlacích, pneumatických 
bucharech a kladivech, až po celé dopravní systémy, 
využívané např. při přepravě sypkých materiálů 

apod. K nejznámějším příkladům využití pneu-
matických systémů patřila v minulém století např. 
potrubní pošta. Až do příchodu e-mailu to byl jeden 
z nejrychlejších způsobů doručování zásilek – a po-
kud jde o balíčky, resp. přepravu drobnějších fyzic-
kých předmětů, jako jsou třeba laboratorní vzorky 
apod., ani dnes by ji e-mail, umožňující jen posílání 

dokumentů v elektronické podobě, 
nemohl konkurovat. A nejsou to jen 
stroje – bez pneumatických prvků 
by Johan Sebastian Bach asi stěží 
zahrál své triumfální skladby – po-
užívají je třeba i varhany.
Hydraulika využívá pro změnu 
místo vzduchu či plynů pro tech-
nické účely mechanické vlastnosti 
tekutin. Teoretické základy jí pro 
to poskytuje mechanika tekutin 
– hydraulika využívá jak znalostí 
z hydrostatiky, tak i z hydromecha-
niky a studuje rovnováhu i pohyb 
tekutin, ale také vzájemné půso-
bení tekutin a tuhých těles. Tyto 
poznatky umožňují konstrukté-
rům vytvářet výkonná hydraulická 
zařízení – hydraulika se dá využít 
prakticky ve všech oborech lidské 
činnosti. Hlavní výhodou hydrau-
lických systémů je možnost přená-
šet skutečně velké síly a tlaky – ve 
srovnání s pneumatikou je to asi 
desetinásobně větší síla. 

Typické hydraulické zařízení je definováno jako 
mechanický stroj pracující na základě Pascalova 
zákona. Základem všech hydraulických systémů 
jsou dva písty, mezi nimiž je uzavřená kapalina (ob-
vykle hydraulický olej). Síla, působící na první píst, 
vytváří v kapalině tlak, který se přenáší do všech míst 
kapaliny, tedy i k druhému pístu. Působí-li síla na 
jeden píst, kapalina ji přenese k druhému pístu, na 
který tlačí stejně velkým tlakem, takže – v závislosti 
na velikosti obsahu pístu – působí celkovou silou, 
která může být výrazně větší, než byla původní síla 
působící na první píst. Síla se tedy nejen přenese, 
ale dokonce i zvětší.
A nejsou to jen hydraulické lisy, které jsou možná 
nejstarším hydraulickým systémem a představují 

jedno z nejrozšířenějších využití hydraulických prin-
cipů, ale celá plejáda nejrůznějších zařízení. Od 
ovládání komponent a subsystémů vyžadujících 
k provozu velké síly, až po např. manipulační tech-
niku schopnou díky hydraulickým systémům zvedat 
a přemísťovat i velmi těžké objekty – extrémním 
příkladem může být třeba stěhování celých budov 
na speciálních hydraulických plošinách. A byly to 
právě hydraulické mechanismy, které sehrály vý-
znamnou roli při vytváření prvních konfigurací 
průmyslových robotů v 60. letech minulého století.

Systémy, které hýbou světem
Každý systém má své výhody i nevýhody. Pneu-
matické jsou bezpečné a relativně čistší (únik 
hydraulického oleje či kapaliny z hydraulického 
systému může kontaminovat okolí), ovšem hyd-
raulické systémy jsou obvykle levnější, pokud 
jde o počáteční náklady a provoz. Pneumatické 
systémy mají většinou zase levnější součástky, 
vzhledem k tomu, že u nich není požadována tak 
vysoká zaručená odolnost jako u hydrauliky pra-
cující s extrémními tlaky (obvykle mezi 1000–5000 
psi). Hydraulické systémy musí být mazány a vyža-
dují také častější kontrolu na úniky a pravidelnou 
výměnu filtrů, nabízejí však dosažení vysokého 
tlaku při relativně malé vstupní síle. Pneumatické 
systémy zase, vzhledem k tomu, že využívají vysoce 
stlačitelný vzduch, mohou mít problém s přesnou 
kontrolou a řízením v případech, kde je vyžadována 
velká rychlost a vysoce přesné pozicování. Řešením 
eliminujícím slabiny toho kterého systému může 
však být jejich kombinace, využívající silné stránky 
každého z nich.
V průmyslových oborech bychom ale asi jen stěží 
našli stroj, který přinejmenším nějaké součástky 
založené na využití pneumatických nebo hydrau-
lických fyzikálních zákonů nevyužívá. Bez nich by 
se zastavila doprava, těžební práce, logistika, stro-
jírenská výroba, nefungovaly by brzdy u vozidel 
a vlaků, ani ovládání letadel, čerpadla a kompresory, 
balicí a plnicí linky v potravinářském a farmaceu-
tickém průmyslu i procesy v řadě dalších oborů. 
A na počátku toho všeho stáli všímaví lidé, kteří 
do našich služeb dokázali zapojit tlaky v plynech 
a kapalinách. ■

I když se to zdá neuvěřitelné, staří Řekové dokázali už 
v 1. století využít pneumatický systém 
k automatickému otevírání chrámových dveří

Pneumatický systém využívala i newyorská podzemní dráha z roku 
1870 pod Broadway z Warren Street do Murray Street
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Parker Hannifin:  
McDonald‘s hydrauliky,  
pneumatiky a automatizace 
Opravdu tu nebudeme rOzebírat nutriční hOdnOty tOhOtO 
známéhO fastfOOdu, spíše je fascinující jednOduchá 
filOzOfie jehO úspěchu. KamKOli přijdete, dOstanete stejný 
prOduKt a těžKO budete hledat místO, Kde byste známé 
zlaté OblOučKy nenašli. stejně taK spOlečnOst parKer 
hannifin představuje prO své záKazníKy spOlehlivéhO 
dOdavatele velmi Kvalitních prOduKtů za přijatelné ceny, 
Které jsOu hned dOstupné. O tOm, jaK se spOlečnOsti 
parKer hannifin daří a cO má v plánu dO budOucna, se 
rOzpOvídal její technicKý ředitel radim OlšOvsKý.

Které produkty jsou tahounem vaší společ-
nosti?
Historicky jsme velmi silní především v oblasti šrou-
bení a hadic. To je základní komodita, která i dnes 
tvoří přibližně 40 % obratu společnosti. Dalšími sil-
nými oblastmi jsou hydraulika, pneumatika, filtrace 
nebo generátory plynů a automatizace.

Dnes se výborně prodává například pneumatika. 
Našemu obchodnímu týmu se totiž podařilo získat 
významné kontrakty na dodávky pneumatických 
systémů pro transportní techniku, v roce 2009/2010 
jsme dodali 424 takovýchto systémů. Pozitivní je, že 
jde o několikaleté projekty, kontrakty jsou platné 
až do konce roku 2014 a některé i déle. V tomto 
ohledu je podstatné, jak se bude dařit výrobcům 
transportní techniky získávat další zakázky. Vezeme 
se na vítězné vlně toho, že nejen západní Evropa 
ale i východní Evropa se rozhodla pro modernizaci 
a obměnu starého vozového parku.
Zajímavé projekty jsou ale i v oblasti hydrauliky a au-
tomatizace, protože si provozovatelé strojů po krizi 
uvědomili, že tato zařízení by měla být úspornější 
nejen při nákupu, ale hlavně v provozu. Obráběcí 
stroje, lisy nebo další tvářecí stroje tedy vyžadují 
úspornější pohony, a to přináší zakázky nejen výrob-
cům hydrauliky, ale i elektromotorů, měničů a řídicích 
systémů – cílem je, aby fungovaly správně a přinesly 
očekávané úspory. Tato zařízení jsou sice při nákupu 
dražší, ale je prokázáno, že na evropském trhu se 
po 12–18 měsících provozu vyšší náklady vyrovnají 
a zařízení začnou svým vlastníkům přinášet peníze.

Parker letos ukončil akvizici společnosti OLAER. 
Jak se podařila? Funguje všechno, jak má?
Dobrá otázka. Akvizici společnosti OLAER jsme 
oznámili v roce 2012 a k 1. 7. 2013 jsme začlenili 
kompletní portfolio jejích produktů do toho našeho. 
Přes některé porodní bolesti, jako byla například 
mírně snížená obslužnost našich zákazníků v prv-
ních týdnech po ukončení akvizice, což je při takto 
velkých operacích běžné, dnes už všechno běží 
hladce a produkty OLAER najdete pod značkou 
Parker Hannifin. Díky tomuto spojení jsme se na 
poli systémové integrace stali komplexním do-
davatelem.

Rozrostla se vám zákaznická základna, což ur-
čitě způsobilo tlak na zákaznickou a technic-
kou podporu. Jak jste se s tím vyrovnali?
Technickou podporu dnes realizuje už 7 inženýrů. 
Každý má na starosti dvě až tři divize v rámci za-

stupitelnosti, ale stále máme otevřené dveře a hle-
dáme další kvalitní techniky. Je to těžké. Sehnat 
v okolí Prahy dobrého technika, který navíc ovládá 
anglický jazyk, je problém. I přes náš program 
podpory školství, hlavně toho vysokého, neboť se 
středním je to ještě komplikovanější, je náročné 
najít vyhovujícího kandidáta. Opravdu největší pře-
kážkou – a to je v současnosti skutečně paradox 
– je cizí jazyk. Jinak jsme schopni poskytovat našim 
zákazníkům maximálně kvalitní servis. Dnes totiž 
platí, že kdo má informace a je schopen je v krátkém 
čase zákazníkovi poskytnout, má byznys.

Můžete to trochu rozvést?
Ideálně platí, obzvláště na servisním trhu, že pokud 
distributor je schopen provést opravu rychle, pří-
padně dodat náhradní díl nejlépe obratem, získá 
zakázku, prodá. Pokud tato flexibilita není, přichází 
o zakázku a na jeho místo přijde jiný dodavatel. 
Je to tedy o rychlosti. V dřívějších dobách se do 
Česka a Slovenska dovezla spousta starších strojů 
například z Ameriky, kde je Parker velmi rozšířený, 
ale Američané mají trochu jiné normy, takže často se 
provozovatelé snaží použít náhradní díly z evropské 
produkce, což ovšem ne vždy lze. Běžně to funguje 
tak, že když má zákazník nějaký problém, najde si 
nejbližšího distributora Parker Hannifin a požaduje 
náhradní díl. Distributor přijde obhlédnout stroj, 
zjistí například to, že je 10 let starý a ještě americký, 

Dr. Ing. Radim Olšovský
Absolvent Vysoké školy báňské – Technické uni-
verzity, obor hydraulické a pneumatické stroje 
a zařízení, ve stejném oboru absolvoval i dok-
torandské studium. Se svou alma mater dodnes 
spolupracuje jako člen státnicové komise. Celý 
svůj profesní život se věnuje fluidní technice, 
je respektovaným odborníkem, což dokládá 
i jeho zvolení předsedou České asociace pro 
hydrauliku a pneumatiku (CAHP) v září 2011. 
V Parker Hannifin působí od roku 2006, kde nyní 
zastává funkci technického ředitele.

eO3 - řešení v oblasti šroubení pro jednoduchou 
kontrolu správného utažení spoje
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takže najít potom vhodný díl je časově náročnější. 
Díky našemu zákaznickému a technickému servisu 
jsme schopni i takovéto požadavky velmi rychle 
řešit. S tak širokým portfoliem, jaké máme, musí ale 
technici umět pracovat. Takže musí být maximálně 
vzdělaní a musí mít otevřené oči.

Hovoříte o vzdělání techniků. Předpokládám, 
že je v tomto ohledu podporujete.
Jinak by to ani nešlo.  Dnes máme více než 1 milion 
různých produktů a aby naši lidé, distributoři i zákaz-
níci věděli, co jak funguje a co lze s čím kombinovat, 
pořádáme celou řadu školení, která vedou odborní 
školitelé. Naši technici pravidelně jezdí do jednotli-
vých výrobních divizí, kde jsou proškoleni a v rámci 
sdílení know-how potom pořádáme pravidelná 
školení pro distributory a zákazníky. Nenabízíme 
však jen klasická produktová školení, ale i základní 
školení pro zvýšení kvalifikace. Například když má 
zákazník nového zaměstnance – univerzálního 
mechanika, a chce z něj udělat specialistu na hyd-
rauliku, může ho poslat na doškolení k nám. Minulý 
rok jsme takto proškolili více než 400 osob a toto 
číslo plánujeme stále zvyšovat.

Můžete nám přiblížit několik „lahůdek“ z  va-
šeho produktového portfolia?
Za zmínku určitě stojí nový hydraulický olej Du-
raclean, který svými vlastnostmi garantuje dlou-
hodobou životnost a spolehlivost hydraulických 
systémů. Skvělým řešením v oblasti šroubení je náš 
produkt EO3, který slouží pro jednoduchou kontrolu 
správného utažení spoje. Okamžitě vidíte, jestli jste 
hadici či trubku namontovali správně. Je to ideální 
řešení pro všechny montéry i kontrolory potrubních 
systémů. Dále můžu uvést velmi úspěšný produkt 
Antares, což je sušička vzduchu.  A nesmím zapo-
menout ani na DCP.

Co přesně znamená DCP?
DCP – Drive control pump.  U DCP Parker vy-
cítil potřeby trhu, podobně jako konkurence. 

Energetická náročnost výroby čehokoli je velká, 
proto se začalo řešit, jak ji snížit. Hledalo se, až se 
došlo na úroveň čerpadla, které už léta využívá 
pohon motorem s konstantními otáčkami, ať je 
odběr, nebo není. To znamená, že pokud stroj 

právě nepracuje, tak pouze zbytečně plýtvá ener-
gií. Přišlo se na to, že můžeme měnit například 
otáčky motoru, protože měniče už nejsou tak 
drahé jako v minulosti a úspory jsou tu hned. 
Tak se šlo dál a přišlo se na to, že když použijeme 
regulované čerpadlo a zoptimalizujeme dodávku 
této jednotky, jak to systém potřebuje, tak lze 
rázem ušetřit další kilowatty. Díky takovéto opti-

malizaci se zařízení zrychlí a jeho produktivita se 
zvýší třeba až o 20 %. Parker přivedl koncept DCP 
na trh ve správný čas. Díky speciálnímu softwaru 
lze navrhnout pohon, díky dalšímu softwaru jeho 
nastavení a optimalizaci a hlavně vše – čerpadlo, 
elektromotor i měnič – pochází z jednoho zdroje, 
smontované a přednastavené pod jedním objed-
nacím kódem. Efekt je takový, že se již i na našem 
trhu objevují první výrobci strojů, kteří se ptají: 
Máme konvenční pohon, jak by se dalo v našich 
podmínkách využít vaše řešení? Na jaře 2014 
navíc plánujeme uvolnit software na nastavení 
a optimalizaci těchto systémů na web, takže si ho 
bude moci vyzkoušet každý. Z pohledu hydrauliky 
jde o zásadní zlom v nahlížení na pohonnou část 
hydraulických systémů.

A co plánujete dále?
Bude určitě probíhat už nastartované zefektiv-
ňování podpůrných činností pro naše zákazníky 
a partnery, například softwarová podpora. Spustili 
jsme reklamační portál. Do testování se dostává 
náš nový CRM systém. Snažíme se ulehčit part-
nerům zjednodušením procesů a zrychlením do-
stupnosti informací. Chceme intenzivně pracovat 
s distributory na pokrytí bílých míst na mapách ČR 
a SR. Chceme prodávat a zvyšovat obrat, využívat 
cross selling u partnerů a zákazníků, využívat po-
tenciál nových akvizicí a hledat nové příležitosti. 

Prostě být tím, koho naši zákazníci znají, komu 
důvěřují, protože vědí, že u nás dostanou nejlepší 
kvalitu s dlouhou životností včetně spolehlivého 
servisu a podpory v rámci největší distribuční 
sítě na světě. Dalo by se říci, že jsme s nadsázkou 
McDonald’s v hydraulice, pneumatice a automati-
zaci. A jak ukazují čísla, zatím se nám to daří velmi 
dobře. ■� /me/

Pneumatické a hydraulické systémy Parker Hannifin našly díky svým špičkovým parametrům uplatnění i v tak 
náročných systémech jakými jsou vlakové soupravy

DPC (Drive control pump) – díky optimalizaci se zařízení zrychlí a zvýší se jeho produktivita
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PNEUMATICKÉ VÁLCE 
NA MÍRU DO 24 H

Společně s licenční výrobou některých typů 
pneumatických válců v Brně firmou FLUID-
TECHNIK BOHEMIA jsou tak nastaveny ideální 

podmínky pro další rozvoj.  

Ventilový terminál Isys Micro
Zásuvný ventilový terminál Isys Micro výrazně zjed-
nodušuje stavbu kompaktních pneumatických sys-
témů s centralizovaným řízením. Uživateli dovoluje 
zvolit různé instalační konfigurace, komunikační 
protokoly a nadřazené systémy. Snadná a rychlá 
montáž, vysoký průtok a dlouhá životnost může 
značně snížit náklady při stavbě a provozu systémů 
řízení v mnoha aplikacích. (Obr. 1)
Nový zásuvný ventilový terminál představuje robustní 
kovovou základní desku, která může být osazena až 
čtyřmi ventily na jediném modulu. Kompaktní, těsně 
na sebe navazující design připojuje čtyři solenoidové 
ventily v každém 42mm širokém dílu, který může být 
nositelem až osmi pneumatických funkcí za modul. 
Ventily jsou vybaveny Parker patentovanou techno-
logií „Wear Compensating Seal Technology“, která 
prodlužuje životnost až na 50 milionů cyklů. Každá 
pozice je standardně vybavena LED signalizací inte-
grovanou do základní desky, což nejen šetří náklady, 
ale usnadňuje kontrolu funkce a lokalizaci poruch. 
Tento modulární zásuvný ventilový systém je snadno 
instalovatelný bez nářadí a eliminuje potřebu indi-
viduálních zapojení. Pneumatický přívod i všechny 
výstupy mohou být společně buď na přední, nebo 

spodní části základové desky. Speciální těsnění mezi 
jednotlivými moduly dovoluje rozdělení terminálu na 
různé pneumatické sekce se samostatným napáje-
ním nebo dovoluje kombinovat vakuum s přetlakem. 
Maximální průtok 510 Nl/min.
Isys Micro ventilový ostrov dovoluje uživateli zvolit 
mezi 25-Pin D-Sub zapojením a různými komuni-
kačními protokoly jako jsou DeviceNet, Profibus, 
CANopen, Interbus, AS-i, Ethernet/IP. Jednotka je 
kompatibilní s Parker Isysnet komunikačním sys-
témem, přičemž jedna komunikační jednotka je 
schopna podporovat až 63 I/O modulů a až 256 
vstupů a výstupů. Součástí každého ventilu je multi-
funkční ruční ovládání, které umožňuje zablokování
/uvolnění funkce nebo zamítnutí přístupu uživateli.
Aplikace:

 ● Balení 
 ● Řízení procesů
 ● Alternativní energetické systémy
 ● Výroba polovodičů
 ● Automatizovaná montáž
 ● Mlékárenské a potravinářské systémy
 ● Přípravky a upínací systémy

Výroba pneumatických válců 
Parker-ORIGA v Brně
Přestože jsou stále častěji využívané elektronické 
prvky v automatizační technice, klasické pneumatické 
válce zůstávají základním stavebním prvkem většiny 
pneumatických obvodů. Jako výkonný člen musí 
často odolávat velmi vysokému zatížení, které je dů-
sledkem jak statického, tak i dynamického namáhání. 
Musí spolehlivě pracovat v rychlém oscilačním cyklu, 
který často představuje miliony zdvihů, a ne vždy je 
provozován za zcela ideálních podmínek.

Špatná kvalita tlakového vzduchu a znečistěné 
prostředí výrazně ovlivňují celkovou životnost 
válce. Z těchto důvodů je nutné věnovat výrobě 
pneumatických válců mimořádnou pozornost 
a jen dlouhodobé zkušenosti mohou být zárukou 
vysoké kvality. 
Takovou podmínku splňují válce Parker-ORIGA, 
které jsou již důkladně prověřeny v čase několika 
desetiletí. 
Firma FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o., získala svo-
lení k montáži pneumatických válců z originálních 
komponent již v roce 1994. Speciálně vyškolený 
personál a přísná kontrola vždy byly hlavním ná-
strojem úspěšného rozjezdu a pevného umístění 
pneumatických válců ORIGA na trhu v České re-
publice. V současné době, již jako Parker Premier 
Distributor, se stále více úspěšně prosazuje s válci 
ORIGA mezi silnou konkurencí, a to i v oblasti li-
neárních, bezpístnicových válců, kde je jediným 
výrobcem na území ČR.

Výroba do 24 hodin
Bezpístnicový, lineární, pneumatický válec 
OSP-P, dvojčinný s profilovým tělesem a rybinovou 
drážkou pro snímače. Základní varianta stavebni-
cového systému Origa System Plus s možností 
širokého příslušenství. Vhodné pro pohybové úlohy 
při manipulaci, vysoké pojezdové rychlosti a dlouhé 
pracovní zdvihy. (Obr. 2)

 ● OSP-Pxx-00000-xxxxx základní řada 
 ● OSP-Pxx-00100-xxxxx provedení s těsněním FKM 
 ●  OSP-Pxx-00010-xxxxx provedení pro pomalý 
chod 0,005–0,2 m/s 

Válce se vyrábí s průměrem pístu: 16, 25, 32, 40, 50 
a 63 mm s libovolným zdvihem, max. 5500 mm. 
Materiál tělesa a pístu: slitina hliníku
Těsnění: NBR (na přání FKM)
Pracovní tlak: 0,5–8 bar
Pracovní teplota: -10 °C...+80 °C (na přání pro tep-
loty do +150 °C).

Normovaný válec AZ, dvojčinný, Ø 32–100 mm 
v provedení podle ISO 15552 (dříve ISO6431) VDMA 
24562 a CETOP RP43P. Profilové těleso s rybinovou Obr. 1: Ventilový terminál Isys Micro

JIŽ ROKY PATŘÍ BEZPÍSTNICOVÉ LINEÁRNÍ POHONY ORIGA 
SVOJÍ KVALITOU, SPOLEHLIVOSTÍ, ŽIVOTNOSTÍ A FLEXIBILNÍ 
MODULARITOU MEZI ŠPIČKOVÉ PRODUKTY NA TRHU 
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A MEZI UŽIVATELI JSOU VYSOCE 
CENĚNY. TO, ŽE NYNÍ PATŘÍ ORIGA KE SKUPINĚ PARKER HANNIFIN, 
UMOŽNILO SILNĚ ROZŠÍŘIT NABÍDKU PŘEDEVŠÍM V OBLASTI 
ŘÍZENÍ AKČNÍCH ČLENŮ – VENTILOVÝCH OSTROVŮ. 

polečně s licenční výrobou některých typů 

spodní části základové desky. Speciální těsnění mezi 

provozován za zcela ideálních podmínek.

Špatná kvalita tlakového vzduchu a znečistěné 
prostředí výrazně ovlivňují celkovou životnost 

CENĚNY. TO, ŽE NYNÍ PATŘÍ ORIGA KE SKUPINĚ PARKER HANNIFIN, 
UMOŽNILO SILNĚ ROZŠÍŘIT NABÍDKU PŘEDEVŠÍM V OBLASTI 
ŘÍZENÍ AKČNÍCH ČLENŮ – VENTILOVÝCH OSTROVŮ. 

Obr. 2: Základní 
verze válců OSP-P   
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i T-drážkou pro spínače polohy. Válce mají oproti 
starému provedení dokonalejší upevnění přední 
manžety na pístní tyči, které je chrání proti nečis-
totám, a jemnější regulaci tlumení v koncových 
polohách. Dlouhé vedení pístní tyče, vynikající 
tlumení a celá řada variant dávají tomuto typu 
mimořádné možnosti uplatnění. (Obr. 3)

 ● řada AZ – standardní provedení 
 ● řada AZA – do abrazivního prostředí
 ● řada AZD – s průběžnou pístní tyčí 
 ● řada AZZ – vícepolohový válec 
 ● řada AZ5…/… – FSE s blokovací jednotkou 
 ● možnost přímé montáže 5/2 a 5/3 ventilu 
 ● speciální provedení na zakázku 

Válce se vyrábí s libovolným zdvihem, max. 2500 mm. 

Materiál tělesa a pístu: slitina hliníku
Pístnice: nerezová ocel
Těsnění: NBR
Pracovní tlak: 0,5–10 bar
Pracovní teplota: -20 °C... +80 °C.

Kompaktní, dvojčinný pneumatický válec NZ, 
Ø 32–100 mm v provedení podle ISO 21287 s profi-
lovým tělesem a dvěma drážkami pro snímače – ry-
binovou a T drážkou. Výhodné spojení minimálních 
rozměrů a možnosti použití upevňovacích prvků 
jako u válců podle ISO 6431. (Obr. 4)

 ●  Řada NZ6 (-AG) s vnitřním (standard) nebo vněj-
ším závitem na pístní tyči 
 ●  Řada NZD s průběžnou pístní tyčí 

Válce se vyrábí s libovolným zdvihem, max. 
1500 mm. 
Materiál tělesa: slitina hliníku
Pístnice: nerezová ocel
Těsnění: NBR 
Pracovní tlak: 0,5–10 bar
Pracovní teplota: -20 °C...+80 °C

Martin Sedlák

FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o. 
– Parker Premier Distributor
Olomoucká 87, 627 00 Brno

tel.: 548 426 811, fax: 548 426 813
www.fluidtechnik.eu
www.parker-origa.cz

Obr. 4: Kompaktní válec NZObr. 3: Normovaný válec AZ

UŠETŘÍME VAŠE 
VÝROBNÍ NÁKLADY 
○ prodloužíme životnost oleje
○ prodloužíme životnost stroje
○ snížíme spotřebu elektrické energie
○ zvýšíme kvalitu vaší výroby
○ pracujeme za plného provozu, 
    bez jeho omezení

o
s
i

ro
o

oleje
troje
ické energie
oby
ovozu,

KLEENTEK spol., s r. o. /+420 266 021 559 / Sazečská 8 / Praha 10OD RYCHLOSPOJEK PO MULTISPOJKY

Specialista na mechatronická ře-
šení, společnost Stäubli Systems, 
s.r.o., představila nový přírůstek 
konektorové divize v podobě pre-
zentačního vozu, tzv. Demo Van. 

Jelikož má česká pobočka na sta-
rosti kromě českého a slovenského 
trhu také Maďarsko, Rumunsko 
a Slovinsko, dala si za cíl přiblížit 
kompletní portfolio produktů konek-
torové divize od rychlospojek přes 
multispojky až po systémy upínání 

forem právě pomocí Demo Vanu. 
K ucelení prezentovaného portfo-
lia je k dispozici také šestiosý robot 
TX40 z produkce robotové divize 
Stäubli. 
Prezentační vozidlo Mercedes-Benz 
Sprinter, které disponuje speciální 
vestavbou s ukázkovými produkty 
a systémy, bude brázdit silnice ve 
střední Evropě, a v rámci Road Show 
představí výhody a přínos produktů 
Stäubli přímo u zákazníků. ■

www.staubli.cz
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VÁŠ PARTNER PRO AUTOMATIZACI
Pneumatika � Průmyslové armatury � Automatizace � Projektové služby

STASTO Automation s.r.o.
K Náklí 512,  25741 Týnec nad Sázavou  

Tel.: +420 317 701 700, +420 317 701 834  
GSM: +420 602 466 665,  

Fax: +420 317 701 701  
e-mail: stasto@stasto.cz 

http: www.stasto.cz

Partnership. 

        With Guarantee.

STASTO AUTOMATION: 
SPOLEHLIVÝ PARTNER V OBLASTI 
AUTOMATIZACE JIŽ VÍCE NEŽ 20 LET V ČR

SPOLEČNOST STASTO SPOJUJE KOMPLEXNÍ NABÍDKU PRO DUKTŮ 
V OBLASTI PNEUMATICKÝCH PRVKŮ, PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR 
A AUTOMATIZACE, VŠE MADE IN EUROPE. SPOLEČNĚ S TECHNICKOU 
PODPOROU A PRVOTŘÍDNÍM SERVISEM ZARUČUJÍ KVALITNÍ 
KOMPLET SLUŽEB A PRODUKTŮ.

Zásadní novinkou pro letošní rok je zcela nový 
produktový katalog, jenž kromě více jak 20 000 
položek obsahuje také ceny v CZK, potřebné in-
formace o produktech a další zajímavosti, které se 
zákazníci dozvědí při otevření katalogu.

Dvě produktové novinky
Z portfolia produktů bychom rádi představili dva 
vysoce sofistikované produkty z oblasti armatur. 
V případě prvního jde o zcela nový druh koaxiál-
ního ventilu – „Coax-Greenline“ s regulační, 
respektive tlumicí funkcí. Jedná se o zcela nový 
patent, využívající výhod stávající konstrukce s při-
dáním nového druhu pohonu, který nabízí plynu-
lou regulaci v celé dráze zdvihu. Další možností 
u koaxiálního ventilu je zatím nevídaná funkce 
– plynulé nebo zpožděné otevření a zavření, 

v tomto případě budou k dispozici následující časy: 
100/200/400/800 ms. To znamená menší nároky 
na potrubí a  bezkonkurenční životnost. Dalším 
aspektem je oproti konkurenčním produktům až 
o řád nižší spotřeba elektrické energie.
Druhou pozoruhodnou novinkou je zcela nový 
šoupátkový ventil od dalšího německého vý-
robce, firmy Schubert&Salzer. Jedná se o elektric-
kou verzi osvědčeného ventilu, který je díky zcela 
novému elektrickému ovládání schopen pokrýt 
většinu aplikací. Zcela nový hliníkový pohon přímo 
z dílen našich německých kolegů se mimo jiné 
vyznačuje celokovovým provedením, kde jsou na 
rozdíl od konkurence, kovové i vnitřní díly převo-
dovky. Dále pak je standardně dodáván s vyhřívá-
ním a samozřejmostí je i stupeň krytí IP67. Díky 
tomuto pohonu lze ventil nastavit na velmi jemný 

rozsah regulace, a to při zachování vysoké rychlosti 
v případě potřeby rychlého otevření/zavření.

Řešení šitá na míru
Díky dlouholetému partnerství s italským výrobcem 
špičkových pneumatických prvků, firmou VESTA, 
a zkušenostem v oboru pneumatiky a automatizace, 
je firma schopna nabídnout nejen výtečný koncový 
produkt, ale i celkové řešení, které je zákazníkovi 
přímo ušité na míru. V nabídce sortimentu je vše 
potřebné pro sestavení pneumatického obvodu. 
Od základních pneumatických prvků, jako jsou 
standardní ventily a válce, přes normované prvky až 
po naprosté speciality, jako jsou například speciální 
nerezové válce vhodné pro aseptické provozy (kupř. 
potravinářství, farmacie), nebo vícepístnicové válce 
pro speciální aplikace. 
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Krátké dodací lhůty jsou již standardem pro naše zá-
kazníky. Velké množství sortimentu je expedováno 
ještě v den přijetí zakázky, aby měl zákazník zboží 
k dispozici již druhý den po objednání. 
Ventily řady JT – kombinují 20 let zkušeností 
s výrobou kvalitních pneumatických prvků s vysoce 
přesnou výrobou. Výsledkem jsou ventily, které 
garantují výborné vlastnosti a vysokou spolehli-
vost. Novinkou při konstrukci této řady ventilů je 
hladší povrch uvnitř ventilu a nový design těsnicích 
kroužků na šoupátku. Tyto změny mají za následek 
menší vnitřní tření a znatelně vyšší výdrž. Série JT 
je k dispozici v rozměrech 1/8» a 1/4» a k dostání 
je samozřejmě i verze pro připojení na lištu nebo 
s Multipol připojením.
RSSC – kulaté nerezové válce jsou určeny pro pro-
voz v agresivním prostředí, kde je čištění, omývání 

a vysokotlaké oplachování chemikáliemi na den-
ním pořádku např. v potravinářství, v medicíně či 
chemickém průmyslu.
Hladké povrchy a začištěné hrany jsou vyrobeny 
v takové přesnosti a kvalitě, aby se zamezilo usa-

zování nečistot nebo čisticích látek na povrchu 
válce a zároveň pak taková úroveň kvality produkce 
výrazně usnadňuje samotné čištění. 

Made in Europe
Všechny výrobky, které firma STASTO Automation 
nabízí, jsou produkty evropských dodavatelů. 
STASTO tak nabízí prvotřídní kvalitu, krátké dodací 
lhůty, detailní informace o produktech, ale také 
díky úzkému kontaktu s dodavateli i kvalifikované 
poradenství a servis. ■

Navštivte naše internetové stránky  
www.stasto.cz, kde se o firmě, nabízených 

produktech i službách dozvíte více. 

Těšíme se na spolupráci
STASTO team
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KLEENTEK JE GARANTEM 
STRATEGIE NULOVÝCH PORUCH

Tento fakt je potvrzený výsledky mnohaletého 
podrobného sledování a analyzování celé 
škály strojních technologií. Tedy pouhá 2 % 

poruch zbývají na pneumatiku, elektroniku, únavu 
materiálů a ostatní příčiny. 
Zmíněným heslům vychází zcela vstříc technolo-
gie a přístroje Kleentek. Přístroje pracují v nepře-
tržitém provozu, vyznačují se vysokou provozní 
spolehlivostí. Jejich design plně odpovídá potře-
bám a požadavkům provozovatelů strojů a zařízení 
(SaZ), výroba v Japonsku garantuje vysokou kva-
litu zpracování. Přístroje Kleentek pracují v našich 
podmínkách více než 30 let a za tuto dobu získaly 
mnoho spokojených zákazníků. Jsou využívány 
v mnoha hospodářských odvětvích, například v au-
tomobilovém a leteckém průmyslu, při výrobě 
plastů, v cementárnách a elektrárnách, v dolech 
a dalších provozech. Pracují všude tam, kde není 
možné výrobu přerušit, kde je případný výpadek 
výroby těžkou ekonomickou ztrátou.
Technologie Kleentek je oceňována pro široké 
spektrum pozitivních vlivů na SaZ. Z nejčastějších 
můžeme uvést radikální snížení zmetkovitosti, 
snížení počtu a času odstávek, snížení spo-
třeby elektrické energie a snížení provozní 
teploty olejů, snížení spotřeby náhradních 

dílů a dalších ná-
kladů vynakláda-
ných v souvislosti 
s opravami. 
Technologie po-
zitivně ovlivňuje 
kondici SaZ tak, 
že často dochází 
ke zrychlování 
výrobních cyklů. 
Výrobk y  j sou 
schopny vyhovět 
nejpřísnějším ná-
rokům na výrobní tolerance 
a produkce neshodných výrobků 
razantně klesá. 
Z hlediska provozovatele 
je také důležitý fakt, 
že aplikací techno-
logie Kleentek je 
zpravidla odstra-
něna nutnost 
pravidelných 
výměn olejů. 
Olej se tak stává 
trvalou náplní a jsou 

pouze doplňovány běžné úniky. Tato skutečnost 
má velký vliv na minimalizaci skladových zá-
sob a sníženou manipulaci s oleji ve výrobních 
prostorech. 

Strategie nulových poruch
Moderní stroje vyžadují oleje, které jsou schopné 
stoprocentně zabezpečit požadované funkce. Je 
tedy vysoce ekonomické zabývat se kondicí olejů 
a jejich znečištěním a snížit tak celé spektrum vyvo-
laných nákladů spojených s 98 % poruch. To je pro-
stor, který perfektně ovládá Kleentek. Hlavní důvody 

rozšíření technologie jsou 
v zásadě následující – za-

bezpečení bezporucho-
vého provozu SaZ 

a zabezpečení 
maximální kva-

lity finálního produktu. 
Kondice oleje je kontinu-
álně udržována na nejvyšší 
možné úrovni, znečištění je 
kontinuálně minimalizováno. 
Čím je znečištění nižší, tím je 
olej v lepší kondici a stroj na 
tento stav citlivě reaguje. 

Snižuje se jak četnost, tak 
i délka prostojů. Tuto 
provozní charakteris-
tiku je schopen Kleen-
tek udržovat neustále, 

po dlouhé roky. 
To je zásadní 
a r g u m e n t 
a hlavní důvod 
jeho aplikace. 
Ekonomické 

v ý h o d y 
apl ik ace 
technolo-

gií Kleentek 
jsou nesporné. 

Nabízíme svým 
zákazníkům výpo-

čet návratnosti, ze 
kterého vyplývají konkrétní finanční 

úspory v konkrétních nákladových polož-
kách. Zároveň tento výpočet slouží i jako 

okno, kterým hledí provozovatel strojů a zaří-
zení z jiného pohledu na strukturu a výši vlastních 

nákladů. Výpočet mu sděluje, kolik procent z nich 
může ušetřit. Potom je snadné provádět průběžnou 
kontrolu jednotlivých položek a výše úspor. Použi-
tím Kleenteku se běžné měsíční úspory zvyšují až 
o stovky tisíc korun.
Na grafu je vyjádřena souvislost mezi kondicí, zne-
čištěním oleje na jedné straně a výší měsíčních 
prostojů na straně druhé.

Závěr:
Kleentek je schopen kontinuálně zabezpečit 
kvalitní výrobu s minimalizací nákladů. 
Kleentek má jasnou, konkrétní návratnost.
Kleentek generuje zisk.

Vladislav Chvalina
KLEENTEK, spol. s r. o.

1 2 3 4

Nasazení technologie Kleentek: Souvislost mezi prostoji SaZ (měsíc/min) a znečištěním olejů (mg/kg)
Legenda: 
č.1: membránový ultrafiltr porózity 0,45 µm, celkové nečistoty gravimetricky 185 mg/kg 
č.2: membránový ultrafiltr porózity 0,45 µm, celkové nečistoty gravimetricky   98 mg/kg 
č.3: membránový ultrafiltr porózity 0,45 µm, celkové nečistoty gravimetricky   32 mg/kg 
č.4: membránový ultrafiltr porózity 0,45 µm, celkové nečistoty gravimetricky   17 mg/kg

NEJVYŠŠÍ KVALITA A KVANTITA VÝROBY, VYSOKÁ EFEKTIVITA, 
MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA, TO JSOU HESLA, KTERÁ NÁS 
DOPROVÁZEJÍ V DENNÍM PRACOVNÍM ŽIVOTĚ. VE SPOJITOSTI 
S POUŽÍVÁNÍM PRŮMYSLOVÝCH OLEJŮ VE STROJNÍCH 
TECHNOLOGIÍCH MUSÍME VYCHÁZET Z FAKTU, ŽE 
AŽ 98 % PORUCH STROJŮ ZPŮSOBUJE ZNEČIŠTĚNÍ 
A ŠPATNÁ KONDICE OLEJŮ. 
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v zásadě následující – 

bezpečení bezporucho-
vého provozu SaZ 

a zabezpečení 
maximální kva-

lity finálního produktu
Kondice oleje je kontinu-
álně udržována na nejvyšší 
možné úrovni, znečištění je 
kontinuálně minimalizováno. 
Čím je znečištění nižší, tím je 
olej v lepší kondici a stroj na 
tento stav citlivě reaguje. 

Snižuje se jak četnost, tak 
i délka prostojů. Tuto 
provozní charakteris-
tiku je schopen Kleen-
tek udržovat neustále, 

po dlouhé roky. 
To je zásadní 
a r g u m e n t 
a hlavní důvod 
jeho aplikace. 
Ekonomické 

v ý h o d y 

gií Kleentek 
jsou nesporné. 

Nabízíme svým 
zákazníkům 

čet návratnosti
kterého vyplývají konkrétní finanční 

úspory v konkrétních nákladových polož-
kách. Zároveň tento výpočet slouží i jako 

okno, kterým hledí provozovatel strojů a zaří-
4

AŽ 98 % PORUCH STROJŮ ZPŮSOBUJE ZNEČIŠTĚNÍ 
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SAE spojení zajišťuje vysokou bezpečnost potrub-
ních systémů. SAE příruby naleznou proto své uplat-
nění např. tam, kde se vyskytují silné vibrace, vysoké 
tlakové rázy a velké mechanické zatížení. Hlavní 
oblasti využití jsou kromě jiného lodní průmysl, 
těžký strojírenský průmysl, papírenský a petroche-
mický průmysl a hydraulika.

Od standardu po speciál
SAE příruby vyrábí Schwer Fittings standardně 
z nerezových ocelí a také standardní oceli. Těsnění 
dodávaná k přírubám Schwer Fittings jsou nabízena 
z materiálu FKM o tvrdosti 85, nebo 90 Shore. Pro 
příruby z nerezových ocelí a NBR o tvrdosti 90 Shore 
pro přírubové spoje z oceli.
Nejrůznější přírubová provedení jsou standardem 
v mnohých velikostech. Široká nabídka přírub nabízí 
rozsáhlé možnosti provedení hydraulických zařízení. 
Velká většina výrobků je k dispozici ve standardní 
tlakové řadě (3000 PSI) s otvory podle ISO 6162-1 a do-
plňuje je vysokotlaká řada (6000 PSI) s otvory podle ISO 
6162-2. První skupinu produktů tvoří přírubové spoje 
pro tlaky od 3,5 (35 bar) až 35 Mpa ( 350 bar) DN 13 

až DN 127, druhou pak vysokotlaká přírubová spojení 
pro tlaky od 35 (350 bar) do 40 MPa (400 bar) DN 13 
až DN 51. Speciální provedení jsou možná na zakázku.

Pevné spojení zajistí šrouby i svařování
Všechny příruby s O-kroužky a jejich rozmís-
těním šroubů jsou vyrobeny tak, že odpovídají 

normám: ISO 6261 (SAE J518 kód 61) a ISO 6162–2 
(SAE J518 kód 62).
Protikusy přírub jsou bez drážky pro O-kroužek 
a vrtání otvorů, pro šrouby jsou se závity.
Dělené příruby Schwer Fittings jsou kované a po-
skytují vysokou pevnost. Rozměrově dělené příruby 
odpovídají normám: ISO 6261 (SAE J518 kód 61) 
a ISO 6162–2 (SAE J518 kód 62).
Přírubové spoje s přivařovacím koncem nabízejí 
možnost spojení trubek s přírubami svařováním. 
Přírubové adaptery Schwer Fittings jsou konstruo-
vány jako přivařovací a navařovací. ■

PŘÍRUBOVÁ SPOJOVACÍ TECHNIKA SAE

Společnost Schwer Fittings představila novou nabídku výrobků: SAE potrubní spojovací 
techniku. Tyto speciální robustní spojovací prvky jsou určeny především pro prostředí, kde 
jsou spoje vystaveny extrémním provozním podmínkám a jsou požadovány vysoké nároky 
na jejich odolnost a spolehlivost.

Schwer Fittings s.r.o., Líšťanská 499, 330 33 Město Touškov
tel.: +420 377 923 030-1,  fax.: +420 377 923 020
e-mail: info@schwer.cz

Schwer Fittings, s.r.o., Hodžova 6, SK - 036 01 Martin
tel.: +421 434 007 575, fax: +421 434 007 500, info@schwer.sk

Komponenty pro hydrauliku 
a pneumatiku

…více informací?  www.schwer.cz

Adapter s vnějším závitem BSPP (TFA/TFAC), 
přírubové spojení navařovací PN 315 - ISO 6164-2 
(C-WOA315B), přírubové spojení – blok (TB) 
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Hydraulické akumulátory Hydac splňují 
certifikační požadavky celosvětově

Společnost Hydac Technology je tradičním celosvětovým výrobcem hydraulických akumulátorů 
a hydraulických prvků sloužících k akumulaci energie.

Jméno firmy je synonymem pro inovace a nová 
progresivní technická řešení na poli membráno-
vých, vakových a pístových akumulátorů i vzhle-
dem k rozsáhlé paletě parametrů vyráběných 
akumulátorů:
Membránové akumulátory 
s objemy od 0,075 l – 4 l, tlaky 5 – 75 MPa.
Vakové akumulátory 
– objemy od 0,5 l – 200 l, tlaky 4 – 55 MPa.
Pístové akumulátory 
– objemy od 0,16 l – 3300 l, tlaky 21 – 35 MPa.
Jako pracovní média jsou použity hydraulické 
oleje, nehořlavé kapaliny HFC, HFD, voda, emulze 
a ostatní procesní kapaliny.
Z výše uvedených skutečností vyplývá i jejich zařa-

zení mezi vyhrazená tlaková zařízení, která teritori-
álně podléhají různým předpisům a požadavkům 
na schválení a přejímku pro uvedení na trh.

Krátká rekapitulace problematiky
V zemích EU platí směrnice č. 97/23/ES – PED, jedná se 
o přejímku „U“ v typovém kódu akumulátoru. Přejímka 
„S“ – „U-STAMP“ certifikace akumulátorů je provedena 
dle ASME – předpisů organizací „The National Board 
of Boiler and Pressure Vesel Inspectors“ a platí např. 
v USA. Přejímka „S1“ – „CRN“ certifikace akumulátorů 
je provedena dle ASME – předpisů organizací „The 
National Board of Boiler and Pressure Vesel Inspectors“ 
a platí např. v Kanadě. Přejímka „W1“ – typová přejímka 
organizací „ABS“. Přejímka „W3“ – typová přejímka 
organizací „DNV“ Den  Norske Veritas. Přejímka „P“ 
– „KHK“ certifikace akumulátorů je provedena „Self 
Inspecting Manufacturer“ platí v Japonsku. Přejímka 
„A9“ – certifikace akumulátorů provedena přísluš-
ným čínským úřadem „SELO“ platí v Číně. Přejímka 
„A6“ – „GOST AIR“ certifikace akumulátorů provedena 
příslušným ruským úřadem platí v Rusku.
Přejímka „A10“ – certifikace akumulátorů provedena 
příslušným ukrajinským úřadem platí na Ukrajině. 
Přejímka „A12“ – certifikace akumulátorů provedena 
příslušným běloruským úřadem platí v Bělorusku.

Samozřejmě existují další země o kterých se zde 
nezmiňujeme, ale závěrem lze říci, že firma Hydac 
je připravena řešit tuto problematiku celosvětově. 
Nicméně je třeba k tomu dodat, že příslušná přejí-
mací dokumentace pro akumulátory, tedy vlastně 
země koncového uživatele, musí být uvedena pře-
dem při poptávce zařízení. Na vyrobený a dodaný 
akumulátor nelze dodatečně modifikovat přejímací 
dokumentaci.
Hydac nabízí kromě dodávky i komplexní servis 
a provádění revizí u hydraulických akumulátorů. ■

Ing. Zdeněk Dubnický, Hydac spol.s r.o.
www.hydac.cz

cHvalis – stále blíže ke svým zákazníkům

Společnost  Chvalis s.r.o., jako významný systémový integrátor hydraulických, pneumatických 
a mazacích systémů pro průmyslové i mobilní aplikace u nás, si je velmi dobře vědoma toho, 
že pro další rozšíření svých systémových aplikací a dodavatelských aktivit zákazníkům je 
důležité mít kromě výrobního-servisního a logistického „hlavního stanu“, také další „lokální 
síť“ obchodně-technického, skladového a servisního zázemí, schopnou operativně reagovat 
na potřeby zákazníků v nejprůmyslovějších oblastech ČR.

Naplnění tohoto záměru velmi dobře korespon-
duje se strategií jednoho z největších světových 
výrobců hydraulických a pneumatických kom-
ponentů – firmou Parker Hannifin Corp., jejímž 
„Premier Distrubutorem“ 
společnost Chvalis s.r.o. je 
– již od roku 1992. 
Základním nástrojem pro 
realizaci myšlenky „lokální 
sítě podpory“ bylo využití  
celosvětově osvědčeného 
projektu společnosti Par-
ker Hannifin Corp. Tím jsou 
lokální prodejny hydrau-
liky a pneumatiky zvané 
ParkerStore, ve kterých zákazníci najdou opti-
mální skladbu zboží a služeb, obchodně-tech-
nickou a servisní podporu vyškolených a zku-
šených pracovníků. Pro řešení potřeb zákazníků 
jsou pracovníci speciálně vyškolení v oblasti 

hydraulických, pneumatických i mazacích sys-
témů v pohotovosti 24 h denně a 365 dní v roce, 
včetně přístupu do našeho servisního skladu.
Vůbec první prodejnu ParkerStore na území ČR 

a SR otevřela naše společ-
nost  již v roce 2001 přímo 
v sídle firmy v Hoštce. Dále 
pak následovalo otevření 
nových poboček – prodej-
ních center s prodejnami 

ParkerStore a servisním zázemím v dalších měs-
tech. V Liberci (v roce 2010) – pobočka byla vy-
budována „na zelené louce“. O dva roky později, 
v roce 2012, Rokycany. Loňský rok 2013 byl 
v tomto směru velmi plodný a povedlo se otevřít 
pobočky na dvou místech, v Sušici a v Českých 
Budějovicích.
U všech poboček je zavedená výroba hydraulic-
kých hadic a skladování hydraulických a pneu-
matických komponentů od nejběžnějších po 
speciální. Dále pak šroubení, trubky a rozmanité 
příslušenství včetně základních mazacích kom-
ponentů a přípravků pro servis. 
Pevně věřím, že naše rozšířená lokální síť poboček 
– prodejních center – s prodejnami ParkerStore 
a servisním zázemím posílí naší pozici v očích zave-
dených i  nových potenciálních zákazníků a umožní 
další růst naší společnosti. ■

Milan Chvalina
ředitel a jednatel spol. CHVALIS s.r.o.
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Společně dokážeme rozpohybovat celý svět. 

www.parker.cz

Premier distributor pneumatických produktů Parker: FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o., www.
fluidtechnik.eu. Provádí expresní montáž pneumatických válců ORIGA OSP-P do 24 hodin. 

MM_Isys Micro.indd   1 31.5.2010   9:19:25

  Kompaktní ventilový terminál se 42mm bloky 2x2 ventilů s vysokým průtokem. Libovolná konfigurace 
každé pozice umožňuje kombinovat 3/2, 5/2 a 5/3 ventily a díky speciálnímu těsnění mezi bloky je možné 
docílit všech běžně používaných variant řízení z jednoho místa. Provedení s fieldbus komunikačním 
protokolem poskytuje uživateli dokonalý komfort řízení, šetří prostor a redukuje montážní čas až o 70%. 
  Propracovaná stavebnice bezpístnicových válců ORIGA SYSTEM PLUS se stává nepostradatelným 
pomocníkem při řešení i těch nejsložitějších pohybových úloh v automatizačních aplikacích např. při balení, 
manipulaci, nanášení barev, ovládání závor a dveří apod.   

V jakýchkoli podmínkách, jakýmkoli způsobem. Odolný ventilový systém 

Isys Micro a pneumatické válce ORIGA zabezpečí řízení a pohyb.
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HYDRAULICKÉ ROZVADĚČE A VENTILY ŠVÝCARSKÉ 
FIRMY WANDFLUH AG

Společnost Wandfluh AG je globální dodavatel standardních i specializovaných  hydraulic-
kých komponent s mnoha provedeními a funkcemi. Je známá na trhu svými produkty pro 
nejnáročnější aplikace. 

Wandfluh AG se zaměřuje hlavně na hydraulické 
rozvaděče, sedlové ventily, škrticí a tlakové ventily, 
miniaturní hydrauliku, vestavné ventily a řídicí elek-
tronické komponenty. 
K výhodám patří mnoholetá tradice výroby, nejvyšší 
výrobní technologie a celosvětová obchodní síť, 
krátké dodací termíny, certifikace ISO 9001 a švý-
carská kvalita.

Zkušenosti společnosti umožňují optimální vývoj 
zákaznických komponent a hydraulických systémů 
dle individuálních požadavků uživatele. 
Produkty Wandfluh se pro své špičkové vlast-
nosti využívají v těchto oborech:

 ● obráběcích strojích
 ● papírenském, textilním a plastikářském průmyslu 
 ● stavebních a lesních strojích

 ● robotizaci a manipulačních přístrojích
 ● energetických zařízeních
 ● lodním stavitelství a offshore aplikacích
 ● podvodních aplikacích
 ● chemickém a těžařském průmyslu  

Sedlové ventily 
Vysoká těsnost provedení, vhodné pro zvedací, 
napínací a upínací zařízení. Široký sortiment pro-
vedení, speciální schémata zapojení, s možností 

plynulého přepínání a   varianty se speciální povr-
chovou úpravou. Možnost nestandardního prove-
dení cívky a nestandardního napětí.

Proporcionální  technologie
Proporcionální ventily ve vestavném, přírubovém 
nebo modulovém provedení.
Digitální nebo analogová elektronika, možnost 
řízení ve více osách nebo synchronizace pohybů.
Řízení rychlosti, síly nebo polohy v otevřené nebo 
uzavřené smyčce – toto řešení poskytuje vysoké 
dynamické vlastnosti. K dispozici jsou také pro-
porcionální ventily s integrovanou elektronikou.

Miniaturní hydraulika
Ventily s miniaturní zástavbou a hmotností, ovládací 
cívky s minimální výkonovou spotřebou. Kompletní 
sortiment prvků se všemi základními funkcemi. 
Kompaktní design. Hodí se pro aplikace, kde jsou 
požadovány nejmenší možné zástavbové rozměry.

Nevýbušné provedení rozvaděčů 
a ventilů dle ATEX
Společnost Wandfluh vyrábí nejširší sortiment 
komponent v nevýbušném provedení  dle ATEX, 
s různým provedením povrchové úpravy, až po 
provedení z nerezové oceli. 

Individuální řešení
Aplikace a specifická řešení vyvinutá ze zkušeností 
s výrobou standardních  komponent. Provedení 

a softwarová řešení optimalizovaná pro požado-
vanou aplikaci. Individuální obchodní a technické 
poradenství, kompletní know how od jednoho 
dodavatele.
Komponenty Wandfluh jsou ideální pro použití ve 
Vašem zařízení. ■

www.wandfluh.com
www.hydroma.cz

Proporcionální rozvaděč s integrovanou elektronikou Elektronická karta SD6 - základní provedení

Elektronická karta SD6 - rozšířené provedení

Proporcionální škrtící ventil s integrovanou 
elektronikou

Miniaturní rozvaděče řady NG3-Mini Mobilní elektronika MD2

Ventil v nevýbušném 
provedení

Proporcionální pojistný ventil pro 
aplikace pod vodou (M35)

Rozvaděč v nevýbušném 
provedení

28_TM01.indd   28 16.1.14   16:27



291/2014

SERVISNÍ ROBOTY  CHYTŘÍ KOLEGOVÉ V PRÁCI

Servisní robotika je na vzestupu. Údaje Mezinárodní federace robotiky (IFR) svědčí o znač-
ném růstovém potenciálu: v rozmezí let 2012 a 2015 se očekává, že bude prodáno nejméně 
93 800 nových profesionálních obslužných robotů za 12,5 mld. eur. Letošní veletrh Automatica 
v Mnichově od 3. do 6. června 2014 představí poprvé samostatný výstavní prostor věnovaný 
tématu profesionální servisní robotiky.

Vývoj tržeb v oblasti servisní robotiky ukazuje, že 
technologie proniká do stále většího počtu aplikač-
ních oblastí na trhu. Profesionální obslužní roboti 
jsou vybaveni novými dovednostmi: mohou od-
halit a interpretovat své okolí, jsou schopni učení 
a mohou být dokonce instruováni pokyny laiků. 
Zvládnou i složité úkoly, a mohou pružně a nezá-
visle na sobě (částečně prostřednictvím hlasu nebo 
ovládání gesty) vykonávat i náročné činnosti po 
boku lidí. S rostoucí tendencí k standardizovaným 
hardwarovým a softwarovým řešením mohou být 
různé systémové komponenty stále spojeny v sou-
ladu s modulární koncepcí.
Evropská unie vyhlásila robotiku jako ústřední bod 
v oblasti programu výzkumu a inovací „Horizont 2020“. 
V rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru 
se EU chystá spustit celosvětově největší iniciativu 
v obslužné robotice ve spolupráci s průmyslem. Neelie 
Kroesová, eurokomisařka pro digitální agendu, zdůraz-
nila: „Chceme rozšířit průmyslové vedení EU v servisních 
robotech. Vytváření nových pracovních míst na trhu 
pro roboty, které mohou komunikovat s lidmi, bude 
expandovat. Proto vítám i plán veletrhu Automatica 
věnovat servisní robotice speciální vlastní fórum.“
Na podporu servisní robotiky byla na úrovni EU už 
také přijata zvláštní opatření: Až dvě desítky menších 
a středních firem působících v tomto segmentu může 
získat finanční dotace ve výši 2500 eur plus další 
dílčí příspěvky, včetně částečné úhrady cestovních 
nákladů pro účast na nové výstavní ploše veletrhu 
Automatica 2014 zaměřené na servisní robotiku.

Tichá invaze
Ve světě je dnes používáno zhruba 100 000 profe-
sionálních obslužných robotů. Předním sektorem 
s růstem prodeje o 20 % v roce 2012 ve srovnání 
s rokem 2011 jsou dnes zejména aplikace ro-
botů v medicínském segmentu. Obslužné roboty 
jsou často používány především pro počítačem 
podporované a obrazem vedené operace, kde 
průměrná cena robota je kolem 1,5 miliónu ame-
rických dolarů.

Nastupujícím trendem je i využití robotů ve 
službách stárnoucí populace, na podporu senio rů 
a osob se zdravotním postižením. Umožňují terapii 
a cvičení, nabízejí zlepšení fyzické kondice a kogni-
tivních funkcí, nebo slouží jako inteligentní protézy.
Dopravní systémy bez řidičů jsou stále populárnější 
pro vnitropodnikovou logistiku, kde se předpokládá 
společně s lékařskými roboty nejvyšší tempo růstu. 
Tam jsou rozhodujícím faktorem zejména vyspělé 
navigační systémy a technologie, díky nimž se 
mohou mobilní roboty pohybovat nezávisle v ne-
strukturovaném prostředí, zjišťovat, interpretovat 
a klasifikovat jej stejně jako sledovat různé objekty. 
Hodně použití nacházejí roboty i v zemědělském 
sektoru – zejména roboty pro dojení. Kromě toho 
tvoří roboty pracující v terénu 33 % profesionální 
obslužné robotiky. Ačkoli roboty již mohou vyko-
návat mnoho úkolů a prací v zemědělství a les-
nictví, jako je sklizeň, zalévání, hnojení a výsadba, 
požadavky jsou ale velmi složité a komplexní, 
takže je potřeba ještě hodně vývojové práce, aby 
bylo možné zvládnout opravdu všechny aplikace 
spojené s nasazením robotů v zemědělské technice.
U stavebních a demoličních systémů se uplatňují 
roboty pro profesionální čištění, kontroly a údržbu 
zařízení, roboty pro záchranné úkoly a podvodní 
systémy, kde neustále roste trend požadavků na 
jejich nasazování. 
„Kromě jiného jsou silně rostoucím sektorem mo-
bilní dopravní prostředky pro různé oblasti, jako jsou 
nemocnice a zásilkový obchod, stejně jako roboti 

v zemědělství a lékařství. Navíc hrají roboty stále 
významnější a důležitější roli při inspekci a údržbě 
prostor, bezpečnostních a záchranných úkolech,“ 
říká Martin Hägele z Fraunhofer IPA.
Vzhledem k tomu, že inovace jsou vytvářeny na 
rozhraní oborů, je nezbytným předpokladem pro 
budoucí úspěch úzká spolupráce mezi výzkumem 
a průmyslem. To bude i základem tří stěžejních témat: 
„Bezpečnost pro lidi a materiál, obecných právních 
podmínek a vytváření výkonnějších řešení při pro-
jektování továren a práci systémových integrátorů, 
zdůrazňuje Roko Tschakarow, vedoucí divize Business 
Mobile Gripper Systems ve společnosti Schunk.“

Stěžejní téma veletrhu 
Automatica 2014
Mezinárodní veletrh automatizace a mechatroniky 
pokrývá všechny oblasti robotiky a automatizace 
a je hlavním místem setkání pro výrobce a uživatele 
robotických systémů, montážní a manipulační tech-
niky, stejně jako průmyslového strojového vidění. 
Cílem veletrhu je prezentovat celý řetězec přidané 
hodnoty v robotice a automatizaci. Důraz je kladen 
na prodej konečných výrobků a komponentů, které 
se používají přímo jako investiční majetek.
Na veletrhu Automatica 2014 se představí servisní 
roboty a komponenty připravené k okamžitému 
použití v nové oblasti Profesionální obslužné robotiky 
v pavilonu A4 zahrnující zejména oblast medicíny 

a zdravotní péče, profesionální úklid, logistiku a země-
dělství. Zástupci z oblasti výzkumu a průmyslu budou 
diskutovat o nejnovějším vývoji tohoto oboru v pane-
lových diskusích a prezentacích, přičemž ústředními 
body doprovodného programu sahají od témat, jako 
je spolupráce robotů a lidí až po specializované apli-
kace v medicíně, zemědělství a průmyslové výrobě, 
a nejrůznější zaměření na budoucí perspektivy a nové 
technologie. ■ /mm/

AUTOMATIZACE  ROBOTIZACE
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RoboPlan – ViRtuální PRogRamoVání  
jako klíč k hosPodáRné VýRobě

Efektivnost a hospodárnost jsou důležitými předpoklady pro dlouhodobé a úspěšné prosa-
zování se v celosvětovém konkurenčním boji. Robotické a automatizační techniky tvoří nepo-
stradatelný základ pro vyčerpání potenciálů hospodárnosti ve výrobě pomocí automatizace. 

Fraunhofer-Institut für System – und Innovations-
forschung (ISI) (Fraunhoferův institut pro výzkum 
systémů a inovací) zjistil pozitivní souvislosti mezi 
využitím automatizačních technik a hospodárných 
cílových veličin. Přesto dosud využívá pouze celá 
1/3 německých průmyslových podniků prostředky 
pro zvýšení produktivity prostřednictvím sesíťo-
vaných výrobních řetězců, které mají k dispozici 
– a dokonce pouze 1/7 těchto podniků využívá 
tyto možnosti intenzivně. Se vzrůstajícím použitím 
flexibilních výrobních systémů, obzvláště u malých 
a středních podniků, roste počet podniků, které ve 
svých provozních procesech sází na automatizaci.
Společnost Cloos nabízí se svým offline programo-
vacím systémem „RoboPlan“ užitečný nástroj pro 
zvýšení produktivity, a tím efektivity výroby sníže-

ním vedlejších časů. Četné kroky, které musely být 
bez offline programování prováděny na skutečných 
zařízeních, lze díky systému přesunout do virtuál-
ního světa 3D offline programování. Tím odpadají 
drahé prostoje vlivem náročného programování 
zařízení, protože to je prováděno paralelně s běžící 
výrobou. Pomocí různých senzorů lze vyrovnat 
tolerance rozměrů, tvaru a polohy mezi perfekt-
ním světem 3D a realitou. RoboPlan je důležitým 
článkem na vysoce automatizované výrobní lince. 
Avšak Cloos neposkytuje jen příslušný software. 
Pracovníci aplikační techniky Cloos nabízejí pod-
poru, aby bylo možné zcela využít možnosti virtu-
álního programování, a demonstrují tyto poten-
ciály při individuálním předvedení přímo na dílu.
Zkušený offline programátor k tomu potřeboval 

ca 1 den. Optimální nastavení hořáku a polohy 
jednotlivých os robotu a periférie vytváří program 
automaticky. Po zadání svařovací dráhy se automa-
ticky vygenerují pohyby v prostoru. 
V softwaru uložené parametry dráhy a svařo-
vací parametry umožňují přesně zjistit potřebný 
čas obrábění. Tím lze zjistit délku taktu, jakmile 
skončí konstrukční fáze dílu, aniž by musel být 
k dispozici reálný díl. Významnou výhodou je to, 
že během nejkratší možné doby lze ověřit, zda 
je se zvoleným upnutím dílu dána přístupnost 
ke všem svarům.
Přivaření slouží rovněž k upravení svařovacích 
parametrů na dané skutečnosti svařovacího pro-
cesu. Změny, které se provádí během svařování, 
se registrují a ukládají přímo do programu. Lze je 
nahrát zpět do programu a dále zpracovat. K novým 
vlastnostem patří mimo jiné funkce „Importovat plá-

nování“, se kterou lze rovněž ze zařízení importovat 
kompletní pracovní programy včetně příslušných 
obrobků a použít na jiné konfiguraci zařízení. Díky 
funkci „Transformovat dráhy“ lze ze stávajících drah 
prostorovou transformací vygenerovat nové svařo-

vací dráhy, aniž by musel být každý jednotlivý bod 
naprogramován zvlášť. Pro lepší přehled nabízí 
funkce „Přečíslovat dráhy“ možnost body dodatečně 
nově očíslovat. Tím lze skupiny bodů soustřeďovat 
do číselných kruhů.
V rámci nové smlouvy o údržbě RoboPlanu na-
bízí firma Cloos komfortní paket se vším všudy 
pro offline programátory. Vedle pravidelných 
aktualizací servisu je pro smluvní partnery, kteří 
mají uzavřenou smlouvu o údržbě, poskyto-
vána zdarma hotline linka. Kromě toho se jed-
nou ročně koná v Haigeru QIROX® RoboPlan 
Workshop. ■

Kontakt na aplikační techniku:
Aplikační technika Cloos je ihned k dispozici.  
Kontaktujte pracovníky přímo 
na adrese cloos@cloos.cz

Nejprve se vytvoří program robota na počítači. K tomu se nahrají do offline 
programovacího systému komponenty robotického zařízení vymodelované 
pomocí CAD. Díl, který se má svařit, je zpravidla k dispozici rovněž v běžném 
formátu CAD, takže je možné téměř realisticky vyobrazit výrobní prostředí. Na 
našem příkladu lžíce bagru se muselo naprogramovat ca 550 bodů svařovací 
dráhy a prostoru.

Offline programovací systém slouží jako pomůcka při 
konstrukci, aby se v konstruk ční fázi vůči sobě s ohle-
dem na požadavky automatizace vyladily díl a upí-
nací nástroj. Navíc je možné na počítači provést 
značný počet simulací od kolizní zkoušky přes simu-
laci průběhu až po zjištění celkových dob taktů. 
Svařovací program je po naprogramování přímo pře-
dán řízení robotu QIROX®. Přitom je možné přenášet 
jak dílčí programy, tak celé programy.

RoboPlan vytváří programy, na kterých lze provádět korektury. Z důvodu tolerancí 
tvaru, polohy a výroby se může stát, že se musí hotový program ještě jednou upra-
vit. V některých úsecích dílu stanoví příkaz ke svařování z důvodu velkých a-roz-
měrů vícevrstvou techniku. K tomu se předem vytvoří svařovací makra, ve kterých 
je uložena nezbytná stavba vrstev. Tyto reálně vytvořené programové věty jsou na-
hrány zpět do offline softwaru a na tom místě původně vytvořená data se upraví. 

RoboPlan je doplňkový softwarový modul, který lze 
integrovat do každého robotického zřízení 
i dodatečně.
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Je libo „robozmrzlinu“?

Nejen chuť, ale také vzhled a prezentace hrají zcela zásadní roli při průmyslové výrobě zmrz-
liny. I když je dodávána ve velkých baleních po mnoha kusech, musí ve výsledku vypadat jako 
ručně vyrobená pochoutka. A právě tak to umí i Robot Filler, nový stroj pro plnění zmrzliny, 
který je nyní testován v pilotním provozu v Bangkoku.

Společnost Big Drum Engineering GmbH z němec-
kého Edertalu se specializuje na výrobu automati-
zovaných zařízení pro plnění a balení zmrzliny. Její 
inovativní stroje umožňují rychle a ekonomicky 
vyrábět mnoho různých druhů zmrzliny (s výjimkou 
nanuků). Za hodinu zvládnou naplnit zmrzlinou 
až 50 000 velkých plastových nebo kartonových 
nádob o objemu od 3,5 do 6 litrů a i při takto vy-
sokém vytížení vše vypadá velice přitažlivě, chutně 
a lahodně.

Srdcem nové generace plnicího zařízení nazva-
ného Robot Filler je robot Stäubli TX90 he. Klíčové 
výhody nám přiblížil Marco Gottschalk z Big Drum 
Engineering: „Plnění provádí specializovaný robot. 
Výhodou je, že ho můžeme naprogramovat zcela 
dle našeho přání – například aby vše vypadalo 
jako při ručním balení, přesně, jako když si koupíte 
zmrzlinu v italské cukrárně na rohu vaší ulice. Do-
konce lze i využít různých balicích programů, aby 

se balení lehce lišila jedno od druhého, což ještě 
více podtrhne autentický dojem a vzhled.“ První dva 
Robot Fillery instalovala společnost v pilotním pro-
vozu v Bangkoku, kde jsou s výsledky jejich práce 
nadmíru spokojeni. Zákazníci si pochvalují zejména 
prezentaci produktu a flexibilitu celého systému. 
Vlastní proces plnění začíná jedinou manuální činností 
– vložením prázdných obalů. Ty jsou pak již automa-
ticky pomocí dopravníků přemístěny až na plnicí sta-
nici. Nyní už přichází ke slovu robot Stäubli, který si obal 
vždy nejprve lokalizuje, vycentruje a následně může 
začít plnit. Plnění probíhá pomocí trysky připevněné 
na zápěstí robotu, ta je pak propojená hadicí přímo se 
zásobníkem, který pod tlakem 8 bar dodává zmrzlinu. 
Šestiosý robot přesně kontroluje množství zmrzliny, 
a proto již není potřeba balení následně znovu vážit, 
což dále šetří čas i náklady. Naplněné balení je pak na 
dopravníku posunuto dál, kde dochází k přiklopení 
víka a nakonec k hlubokému rychlozmrazení, po kte-
rém je zmrzlina připravena k expedici.
Zatímco vlastní plnění zmrzliny do balení v třísměn-
ném provozu bez přestávky je pro robota rutinní 
činností, pravidelná důkladná údržba představovala 

velkou výzvu. „Při čištění strojů se zde používá velmi 
agresivních prostředků a vysokotlakých vodních pistolí, 
aby byly dodrženy veškeré hygienické předpisy,“ do-
dává Gottschalk. A právě z tohoto důvodu byl vybrán 
robot Stäubli TX90 v provedení he, neboli Humid 
Environment. Tato verze robotů se prezentuje zvýše-
nou odolností vůči vodě i chemikáliím, díky uzavřené 
konstrukci robota pak splňuje stupeň krytí IP65 pro 
tělo a dokonce IP67 pro zápěstí, což mu de facto 
umožňuje vykonávat práci i se zápěstím ponořeným 
pod vodou. ■� www.staubli.cz

Svět (robotů)  
podle GooGlu
Značně aktivní je ve světě robotiky i softwa-
rový gigant Google. Během loňského roku 
nakoupil do svého portfolia v krátkém časo-
vém sledu celkem 8 firem působících v tomto 
segmentu, přičemž posledním přírůstkem 
není nic menšího, než legendární Boston 
Dynamics, známá především svými projekty 
pro americkou obrannou agenturu DARPA.

Právě v rámci programů iniciovaných agentu-
rou DARPA vytvořila firma Boston Dynamics 
unikátní robotické systémy – např. čtyřnohého 
robotického nosiče WildCat, nejrychlejšího ro-
bota-běžce Cheetah a pochodujícího „robo-
copa“ Atlas. Podle dostupných informací Boston 
Dynamics i pod Googlem dokončí své stávající 
kontrakty, nicméně podle New York Times nemá 
Google napříště v plánu vojenské programy. 

Šéf Googlu Larry Page na jaře loňského roku pro-
hlásil, že se bývalý šéf mobilní divize Andy Rubin, 
který předal řízení této části Googlu Sundaru Pit-
chaiovi, bude věnovat „jiným projektům“ a v prů-
běhu následujícího půl roku Google nakoupil 7 
robotických firem. V rámci těchto „jiných projektů“ 
zjevně připravuje jakousi robotickou revoluci ve 
vlastní režii. Google nyní vlastní osm společností, 
z nichž většina je zaměřena na vývoj humanoid-
ního robota. Jde o firmy Schaft, Meka Robotics 
a Redwood Robotics (humanoidní roboti), Indu-
strial Perception (průmysloví roboti), Bot & Do-
lly (robotický design, speciální robotické kamery), 
Autofuss (design, průmyslový design) a Holomni 
(technologie). Ve spolupráci s těmito robotickými 
akvizicemi dává akvizice Boston Dynamics Goo-
glu obrovskou moc na tomto mladém a stále 
experimentálním trhu – Google má v plánu vývoj 
robotů zcela nové generace  schopných změnit 
celou komerční robotiku a kteří by mohli plnit celé 
spektrum činností. Podle charakteru robotických 
iniciativ Googlu nebudou zřejmě tyto příští aktivity 
zaměřeny na vývoj komplexních průmyslových 
robotických systémů, jaké fungují např. v podobě 
automatizovaných linek v automobilovém průmy-
slu, ale spíše orientované na autonomní obslužné 
roboty humanoidního typu. ■

Celá linka je plně automatická a splňuje nejpřísnější 
hygienické normy

Srdcem linky je robot Stäubli TX90 he se speciální 
plnicí tryskou

Pomocí trysky připevněné na zápěstí robotu probíhá 
plnění ze zásobníku pod tlakem 8 bar a díky 
přesnému naprogramovanému odměření množství 
zmrzliny je provoz rychlejší

Většina robotických firem akvírovaných společností 
Google se zabývala vývojem humanoidních robotů. 
Jejich propojení pod novým vedením by mohlo 
znamenat výrazný posun v tomto segmentu. I když 
poslední posilou je Boston Dynamics, známá po-
kročilými projekty v rámci armádních programů, 
tímto směrem se Google prý ubírat nehodlá.
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Budou nám zásilky doručovat roBoti?

Jeden z největších internetových obchodů na světě Amazon testuje bezpilotní stroje, které 
by mohly v budoucnu nahradit pozemní způsoby doručování malých balíčků. Podle šéfa 
společnosti Jeffa Bezose by se mohla služba nazvaná Prime Air spustit do čtyř nebo pěti let.

Drony zvané „Octocopters“ by mohly doručit balíčky 
přímo z linky ve skladech Amazonu v okruhu 15 km 
do 30 minut. Robotičtí pošťáci jsou podle firmy 
schopni operovat s balíčky o hmotnosti do 2,3 kg, 
což odpovídá váhové kategorii, která v současné 
době tvoří celkem 86 % objednávek v Amazonu 
– tedy naprostou většinu zásilek. Firma roboty 
opatřené několika vrtulemi zatím testuje v USA, 
kde však ještě Federální úřad pro letectví (FAA) 
musí použití automatických bezpilotních letounů 
pro civilní účely schválit.

Ve službách vzdušné logistiky
„Vím, že to vypadá jako sci-fi, ale není. Jednoho dne 
bude běžné vídat roboty Prime Air tak, jako nyní 
vídáme dodávky na silnici. Z technologického hle-
diska budeme připraveni zahájit komerční provoz, 
jakmile získáme nezbytná povolení,“ řekl generální 
ředitel Amazonu. 
Takovéto povolení pro používání leteckých dronů 
už v minulosti získaly některé policejní úřady 
a vládní agentury – podle informací CNN vydal 
FAA v posledních letech kolem 1400 povolení. Jak 
zdůraznil Jeff Bezos, hlavní prioritou Amazonu jsou 
v tomto ohledu bezpečnost obyvatel i veřejného 
majetku. Drony by měly splňovat veškeré normy 
a musí být navrženy tak, aby např. selhání vrtule 
nezpůsobilo kolaps a pád stroje z výšky.
Amazon však není jedinou společností, která ko-
ketuje s myšlenkou využití robotických pošťáků. 
Také jedna z největších logistických společností 
v Evropě – DHL – testuje doručování balíků pomocí 
bezpilotních kvadroptér, které unesou až 3 kg zboží 
– úspěšně tak např. dopravila balíček z lékárny přes 
Rýn do logistického centra společnosti na druhé 
straně řeky. Zatím jde však pouze o experiment. 
Tyto možnosti samozřejmě nezůstaly stranou po-
zornosti ani dalších dodávkových služeb jako jsou 
např. UPS, FedEx aj.
O rozvážení objednávek drony uvažovaly i další 
společnosti, např. řetězec amerických pizzerií Do-
minos, či australská společnost Zookal, zabývající 
se půjčováním učebnic a univerzitních skript, která 
už na projektu bezpilotního doručování zásilek spo-
lupracuje s technologickou firmou Flirtey. Službu 
chtějí nabízet od příštího roku. 

Komerční prvenství? Možná Čína…
Ostatně právě v asijsko-pacifické části světa jsou 
zřejmě v pokusech o využívání dronů pro doručo-
vací služby zatím nejdále – přesněji řečeno, tyto 
služby už zde byly uvedeny do provozu. Na Novém 
Zélandu navázala společnost Startup Aria Logistic 
spolupráci s největším tamním producentem bio 
potravin, firmou Ooooby (Out of Our Own Bac-
kyards) a vyvíjí open source projekt autonomní 
inteligentní sítě bez pozemních cest (Autonomous 
Roadless Inteligent Array – ARIA). Jak už napovídá 

název, jde o využití létajících robotů 
pro dodávky na obtížně přístupná 
místa, kam jednoduše nevedou 
běžné pozemní cesty. 
V Šanghaji už fungovala rozváž-
ková služba Pie in the sky, která 
přepravovala koláče svým zákaz-
níkům pomocí 6vrtulových dronů, 
ovšem úřady tento způsob dopravy 
zboží zakrátko zastavily, takže Pie 
in the sky nyní musí čekat, zda se 
jí podaří získat potřebná úřední 
povolení. Obdobně jako Shunfeng 
Express, jedna z největších čínských 

expresních zásilkových služeb, která začala zkou-
šet doručování balíčků pomocí kvadrokoptér na 
podzim loňského roku. Létající roboti schopní 
dosáhnout až 100metrové výšky umožňují podle 
mluvčího firmy automatickou dodávku s přesností 
na dva metry. Rozhodnutí nyní závisí na verdiktu 
policie a státní správy, ale pokud by vydaly pří-
slušné provozní licence, stala by se tak Čína zřejmě 
první zemí umožňující provoz dronů ke komerčním 
účelům. 
Takovéto licence pro nevojenský provoz dronů byly 
sice už vydány v USA, jde však zatím přesněji řečeno 
o výjimečná povolení pro experimentální stroje 
společnosti Boeing a AeroViromnent. K rutinnímu 
komerčnímu provozu dronů se čeká na oficiální 
požehnání FAA, což by měly přinést nové před-
pisy plánované v roce 2015. Do té doby je situace 
v podstatě nejistá. Nicméně FAA odhaduje, že ve 
vzdušném prostoru USA by mohlo do roku 2020 
operovat na 30 000 dronů – a právě na tuto situaci 
má reagovat připravovaná nová právní úprava. 

Když roboty přepadávají roboti
Věc má ovšem – jako ostatně asi vše – také háček: 
možnost přepadávání robotických doručovatelů 
a krádeže dopravovaného zboží. A tato hrozba 
není daleko od reality, ani tak složitá, jak ukazuje 
příklad, kdy hacker modifikoval létajícího robota 
Parrot AR Drone 2.0 tak, aby mohl přepadnout 
podobné drony v blízkém okolí. Funguje to na 
jednoduchém principu – z jiných dronů jedno-
duše dělá „zombie“ drony. Samy Kamkar, jak se 
jmenuje tvůrce robotického loupežníka, kterého 
nazval příznačně SkyJack, zveřejnil na svém blogu 
i detailní návod, jak lze něco podobného vytvořit. 
V daném případě je to dron Parrot AR Drone 2.0, 
počítač Raspberry Pi (obé lze paradoxně pořídit 
právě na Amazonu), dva bezdrátové přijímače 
a speciální software. Ten je také klíčovým prvkem 
systému: ovládá dron a hledá v okolí podobné 
drony. Pokud nějaký najde, přeruší následně jeho 
spojení s majitelem a převezme ho.
Na serveru Github.com je dokonce zveřejněný 
samotný zdrojový kód, takže loupežnického ro-
bota si může vytvořit prakticky kdokoli, kdo je 
ochoten investovat zhruba 400 USD (tzn. asi 8000 
Kč), což představují náklady na jeho pořízení 
včetně samotného drona. Zmíněný hack funguje 
zatím pouze na drony od firmy Parrot, nicméně 
vzhledem k tomu, že létající roboti – kvadro-, 
hexa – či optokoptéry – mají nejen obdobný 
vzhled a princip, ale i podobný způsob komu-
nikace, jsou tak v ohrožení potenciálně všechna 
zařízení tohoto typu, nikoli jen produkty značky 
Parrot. ■

Nebe jen pro vyvolené 
Nejsou naši? Dolů s nimi!
Boom dronů začal dělat starosti i jejich prvotním 
a hlavním uživatelům – armádě. Přinejmenším ta 
americká, která bezpilotní stroje nasazuje proti 
teroristům, zjistila, že stejné ohrožení mohou 
malé drony v jiných rukou než jejích znamenat 
pro vojenské jednotky operující v rizikových 
oblastech. Proto byly vyhlášeny grantové vý-
zkumné programy zaměřené na vývoj obran-
ných systémů proti tomuto nebezpečí - jako 
např. projekt nazvaný Ground-Based Air Defense 
Directed Energy on the Move, jehož cílem je 
vytvořit mobilní systém, umožňující pěchot-
ním jednotkám „nepřátelské“ roboty sestřelit 
pomocí laserových zbraní. První testy laserových 
„zabijáků dronů“ umístěných na vozidlech už 
úspěšně proběhly.

Potenciální vzdušný doručovatel Amazonu

Pomocí hackersky upraveného dronu lze ulovit i cizí 
roboty

Prvenství v robotickém doručování však zřejmě 
připadne Číňanům
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Téma: Automatizace – robotizace

IRB 6700: Nová geNeRace velkých 
pRůmyslových RoBotů

Rodina robotů IRB 6700 navazuje na více než 30letou tradici velkých robotů vyvíjených spo-
lečností ABB. Tato 7. generace velkých robotů ABB se může pochlubit mnoha vylepšeními, 
která jsou výsledkem úzkých vztahů se zákazníky a propracovaných technických studií. 

Nová rodina robotů vyniká robustností ve srovnání 
s předchozí generací. Disponují snazší údržbou. 
To z nich činí nejvýkonnější roboty s nejnižšími 
provozními náklady ve třídě 150–300 kg.
U robotů IRB 6700 jsme nevylepšili pouze přes-
nost, nosnost a rychlost, ale snížila se i spotřeba 
o 15 %. Zlepšila se také celková provozní výkon-
nost. Výsledkem je nejspolehlivější a nákladově 
nejúspornější velký robot, jaký společnost ABB kdy 
vyrobila. Celkové náklady na provoz IRB 6700 byly 
sníženy o 20 % a minimální vypočtená doba mezi 
poruchami dosahuje pozoruhodných 400 000 h.

Robustní a spolehlivé 
Rodina IRB 6700 rozšiřuje portfolio ABB kombinací 
delší doby provozu, vyšší nosnosti a delšího dosahu 
pro použití v bodovém svařování, při manipulaci 
s materiálem a nakládce a vykládce. Díky kompletní 

řadě variant robotů s dosahem od 2,6 do 3,2 m se 
roboti IRB 6700 snadno přizpůsobí nejrůznějším 
úkolům v automobilovém průmyslu i v jiných prů-
myslových odvětvích. 
V první fázi bude rodina robotů zahrnovat čtyři varian - 
ty, pokrývající rozmezí užitečného zatížení od 150 
do 235 kg. V průběhu příštích měsíců budou pak 
přidány čtyři další varianty, aby nabídka splňovala 
potřeby vyššího užitečného zatížení až do 300 kg.   
Pro skupinu IRB 6700, ovládanou novou generací přes-

ných, účinných a spolehlivých motorů a kompaktních 
převodovek, je kvalita na prvním místě již od počáteč-
ních fází výroby. Vyšší tuhost celé konstrukce robotů 
má vliv na lepší přesnost, kratší cykly a spolehlivější 
ochranu. Roboty byly konstruovány pro nejnáročnější 
pracovní podmínky a jsou dodávány se špičkovým 
ochranným systémem ABB Foundry Plus 2. 
V zájmu přesnosti předpokládané spolehlivosti ve 
skutečném světě byly roboty IRB 6700 ověřovány 
a testovány na větším počtu prototypů než kdykoli 
v minulosti. 
Při konstrukci nových robotů byla snazší údržba 
považována za kritický aspekt pro snížení celko-
vých nákladů na provoz. Konečným výsledkem je 
zdvojnásobení servisních intervalů a optimalizace 
údržby. Roční prohlídka technikům společnosti ABB 
trvá průměrně 20 min a doba potřebná pro servis 
a opravy byla zkrácena o celých 15 %.

Přístup k motorům byl také vylepšen a technická 
dokumentace pro údržbu je srozumitelnější díky 
vylepšené grafice a 3D simulacím s názvem „Sim-
structions.“

Konstrukce Lean ID
Každý robot z rodiny IRB 6700 byl konstruován s ohle-
dem na Lean ID – nové řešení integrované výstroje 
(Integrated Dressing – ID), díky němuž lze dosáhnout 
rovnováhy mezi náklady a trvanlivostí, protože nejex-
ponovanější díly výstroje jsou integrovány do robota. 
Řešení Lean ID umožňuje jednodušší programování 
a simulaci díky předvídatelným pohybům kabelů, 
kompaktnějšímu půdorysu a prodloužení servisních 
intervalů vzhledem ke sníženému opotřebení.

www.abb.cz/robots

Specifikace:

Verze robota IRB Dosah Manipulační nosnost Těžiště Krouticí moment

6700-235 2,65 m 235 kg 300 mm 1 324 Nm

6700-205 2,80 m 205 kg 300 mm 1 263 Nm

6700-175 3,05 m 175 kg 300 mm 1 179 Nm

6700-150 3,20 m 150 kg 300 mm 1 135 Nm

U všech variant lze namontovat extra zátěž 50 kg na horní rameno a 250 kg na rám osy 1.

Roboty řady IRB 6700 nové generace jsou nejvýkonnější ve své třídě, nabízí zvýšenou rychlost a kratší časové cykly
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Seat SpuStil vlaStní obří  
Solární elektrárnu

Španělská automobilka Seat ze skupiny Volkswagen Group uvedla do provozu 
vlastní solární elektrárnu, která je podle vyjádření představitelů firmy největší 
solární elektrárnou v automobilovém průmyslu vůbec. 

Projekt Seat al Sol, vyvinutý ve spolupráci 
se společností Gestamp Solar, je už v plném 
rozsahu zprovozněn a poskytuje čistou ener-
gii ve velkém měřítku v místě její spotřeby 
(princip decentralizované výroby). Elek-
trárny mají nominální výkon téměř 11 MW 
a maximální výkon 12 MW. Výstavba, která 
byla zahájena již v roce 2010, si vyžádala 
celkové náklady v hodnotě 35 mil. eur 
(ca 945 mil. Kč). Po dokončení třetí a finální 
fáze výstavby představila nyní španělská 
značka svůj stěžejní projekt v rámci strategie 
ochrany životního prostředí. 

Nulové emise CO2 
a dvojnásobné přínosy
Solární články instalované na střechách vý-
robních hal a skladů Seatu ve městě Mar-
torell u Barcelony zaujímají plochu 27,6 ha, 
což odpovídá ploše téměř 40 fotbalových 
hřišť. Celkem 53 000 solárních panelů roz-
místěných v jednotlivých areálech na stře-
chách dílen a přechodných parkovacích 
ploch pro vyrobená vozidla bude vyrábět 

15 milionů kWh za rok. To představuje ta-
kové množství elektřiny, která pokryje čtvr-
tinu potřebné energie pro výrobu nového 
modelu Leon. Emise oxidu uhličitého se 
tak každoročně sníží o zhruba 7000 t – to 
je 8,5krát více CO

2
, než každý rok pohltí 

Central Park v New Yorku.
Tři fáze projektu byly realizovány instalací 
na již postavených stavbách, což je systém, 
který se v průmyslovém sektoru stále vy-
víjí. Tím se zabránilo zabírání další plochy 
a negativnímu vlivu na výrobní procesy. 
Solární panely nad skladovacími plochami 
navíc vyrábějí čistou energii a zároveň chrání 
vyrobené vozy před nepříznivými povětr-
nostními podmínkami. 

Výrobní závod Ecomotive
Projekt Seat al Sol se stal vlajkovou lodí úsilí 
značky o ochranu životního prostředí, nic-
méně nejde o jedinou aktivitu automobilky 
v této oblasti – firma využívá i další systémy 
pro snižování emisí. Ze závodu Martorell 
vedou dvě vlakové tratě o celkové délce 
40 km, po nichž jsou vyrobená vozidla pře-
pravována přímo do barcelonského přístavu 
(Autometro), zatímco z barcelonského zá-
vodu Zona Franca směřují do Martorellu 
komponenty (Cargometro). Obě železniční 
tratě snižují zatížení silnic o 50 000 jízd ná-
kladních vozidel za rok a představují redukci 
emisí CO

2
 o 2000 t ročně.

Kogenerační jednotka podniku navíc vy-
rábí 50 % elektrické a 90 % tepelné energie, 
kterou závod spotřebuje, čímž se ušetří až 
12 800 t CO

2
 za rok. ■

tradiční konference S novým 
názvem a koncepcí: dny 
teplárenStví a energetiky 
Dny teplárenství a energetiky otevírají registraci pro 
účast na nejprestižnější konferenci v oboru, která se 
uskuteční ve dnech 23. až 25. dubna 2014 v kongresovém 
centru Aldis v Hradci Králové. Letošní akce navazuje na  
19 ročníků konference pořádané Teplárenským sdruže-
ním ČR, ale nyní s novou koncepcí a pod novým názvem. 

Jde o vrcholné setkání firem, VIP osobností a příznivců oboru 
teplárenství a energetiky. Téma konference „Budoucnost čes-
kého teplárenství a energetiky“ přinese nové trendy a směry. 
Dálkové zásobování teplem, na které je v ČR napojeno více 
než 1,5 milionu domácností, se ocitá ve složité situaci a jeho 
budoucnost může být nejistá. Ceny energetických surovin, 
emisní povolenky, přísné emisní limity, prolomení limitů těžby 
uhlí, úspory tepla – to všechno jej může ovlivnit. Dokáže se 
české teplárenství vyrovnat se všemi změnami a dokáže obstát 
v konkurenci s dalšími způsoby dodávek tepla?
Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět nejen zástupci 
Teplárenského sdružení ČR a vrcholového managementu 
teplárenských a energetických společností a státní správy. 
Konference také přivítá jejich technické pracovníky, předsedy 
bytových družstev, starosty, představitele správy bytového 
fondu měst a obcí i technologické firmy. Po diskusích nad 
prolomením těžebních limitů pro potřeby tepláren nás čeká 
debata nad mírou její využitelnosti.
Na jednotlivých konferencích a seminářích se bude diskutovat 
nejen o technice a technologiích pro soustavy zásobování 
teplem a chladem, ale také o nových tématech, jako jsou 
energetická náročnost budov, rozúčtování nákladů na teplo 
nebo územní energetické koncepce, které s teplárenstvím úzce 
souvisí. Na hosty konference čekají také zajímavé exkurze – do 
uhelné teplárny v Opatovicích a malé vodní elektrárny Hučák. 
Dny teplárenství a energetiky jsou příležitostí pro osobní se-
tkání, diskuze i udržování kontaktů, které k podnikání neodmy-
slitelně patří. A jak uvedl Martin Hájek, ředitel Teplárenského 
sdružení ČR k 20. výročí konference, nejde pouze o změnu 
názvu a tváře celého projektu, ale i o vlastní program akce. ■

Aktuální informace lze najít na www.dny-tep-en.cz

Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR: „Kromě 
tradičního obsahu chceme zdůraznit i technickou část a rozšířit 
působení na ostatní související obory.“ Letecký pohled dává představu 

o gigantickém rozsahu projektu

Fotovoltaické články byly instalovány na střechách budov a přístřešků dočasných parkovišť pro 
vyrobené vozy. Žádný zábor zemědělské půdy jak jsme zvyklí z podobných solárních velkofarem 
u nás se u Seatu nekoná. V tomto ohledu může být španělský výrobce inspirací pro české firmy.
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Zaměření akce:
Dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetika, 
obnovitelné zdroje a související obory

Akce je určena:
■ vrcholovému managementu teplárenských společností
■ technickým pracovníkům a vedoucím odborů nákupu 

teplárenských společností
■ předsedům bytových družstev, starostům a správcům 

bytového fondu měst a obcí
■ technologickým firmám – dodavatelům pro teplárenství a energetiku

Dny teplárenství a energetiky navazují 
           na předchozích 19 ročníků konference 
     „Dálkové zásobování teplem a chladem“
Vrcholné setkání zástupců oboru

UZÁVĚRKA 

PRO VYSTAVOVATELE 

14. 2. 2014
VÁS ZVE NA TRADIČNÍ AKCI S NOVÝM NÁZVEM

www.dnytepen.cz
www.tscr.cz
www.exponex.cz

Pořadatel:

Organizátor:

e-mail: dnytepen@exponex.cz
tel.: +420 736 637 073
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ČEZ přEdstavujE své ElEktrárny:  
vítEjtE vE světě virtuálních prohlídEk

Chcete nahlédnout do reaktorové šachty jaderné elektrárny Temelín nebo se kochat 
pohledem z gondoly „větrníků“ u Litomyšle? Takovouto možnost, ale i mnohem víc, 
nabízí nový projekt právě spouštěných virtuálních prohlídek elektráren Skupiny ČEZ, 
který umožní prohlédnout si nejzajímavější, nebo běžně nepřístupné části elektráren. 

Každé pondělí nabídne stránka http://www.
cez.cz/cs/cez-virtualni-prohlidky/index.
html premiéru virtuální prohlídky jedné ze 
sedmi elektráren. Do konce února se návštěv-
níkům postupně otevře 7 elektráren s celkem 
105 zastaveními. Virtuální prohlídka JE Temelín 
je dokonce světovou premiérou podobného 
řešení mezi více než 430 globálně provozo-
vanými jadernými reaktory.
Všechny prohlídky startují leteckým pano-
ramatem lokality a uživatel může pak na 
základě vlastní volby navštívit nejdůležitější 
části elektrárny. To vše doplněno popisky, 
technickými daty a dalšími zajímavostmi. 
Projekt, který má i svou anglickou verzi, 
představí postupně různé druhy elektráren 
a typy výroby energie. Cyklus zahájila 
průtočná a přečerpávací vodní elektrárna 
Štěchovice, na níž navazují JE Temelín 
a větrná elektrárna Janov, uhelné elektrárny 
reprezentují Tušimice, ekologické zdroje zase 
biomasová elektrárna Hodonín, bioplynová 

stanice Číčov a fotovoltaická elektrárna 
Buštěhrad. 
„Stále rostoucí zájem o exkurze do našich elek-
tráren a infocenter nás utvrdil v rozhodnutí 
umožnit prohlídku i těm, kteří z nejrůznějších 
příčin nemohou přijet až za námi. „Rádi by-
chom ještě letos pozvali všechny fanoušky 
a zájemce o energetiku do dalších míst. Pro-
střednictvím virtuálních prohlídek chceme 
otevřít světu mj. první českou jadernou elek-
trárnu Dukovany, unikátní přečerpávací vodní 
elektrárnu Dlouhé Stráně nebo komplexně 
zmodernizovaný provoz v Ledvicích,“ říká 
koordinátorka vzdělávacího programu ČEZ 
Marie Dufková.
Současné portfolio elektráren Skupiny ČEZ 
v Česku představuje dvě jaderné, 13 uhel-
ných, 35 vodních, 13 fotovoltaických, dvě 
větrné elektrárny, jednu bioplynovou stanici 
a dceřiná společnost ČEZ Energo provozuje 
zhruba 70 kogeneračních jednotek – malých 
kombinovaných výroben elektřiny a tepla. ■

vládcE osvětlEní:  
nový rEgulátor lic-1
Společnost Elko EP, zaměřená na vývoj chytrých 
elektroinstalací, uvedla na trh automatický univer-
zální regulátor intenzity osvětlení, použitelný pro 
jakýkoli světelný zdroj. 

Regulátor LIC-1 je určený 
pro regulaci konstantní 
úrovně osvětlení. Za slu-
nečného dne se intenzita 
venkovního světla zvyšuje 
a regulátor automaticky 
sníží jas žárovek. Jakmile se 
však počasí zhorší nebo se 
začne stmívat, jas žárovky 
se opět zvýší na požado-
vanou úroveň. 
Externí senzor 
snímá intenzitu 
světla a podle 
hodnoty na-
stavené uživa-
telem automa-
ticky snižuje 
nebo přidává 
jas osvětlení 
a autonomně 
přizpůsobuje jas 
žárovky na po-

žadovanou úroveň osvět-
lení v místnosti. Úspora tak 
může dosáhnout až 50 % 
nákladů. Samotný regulátor 
se montuje do rozvaděče, 
čidlo, které snímá intenzitu 
světla v místnosti, se insta-
luje do stropu, na stěnu 
nebo na jiné místo kde 
není ovlivňované dalším 
světelným zdrojem. ■
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SibiřSká palivová  
garance pro mezinárodní 
jadernou energetiku
Redakce TechMagazínu Měla jako jeden z Mála zásTupců 
vybRaných Médií MožnosT nahlédnouT do jednoho 
z nejsTřeženějších MísT na svěTě – závodu na obohacování 
uRanu v RuskéM angaRsku.

Na Sibiř a k Bajkalskému jezeru jezdí lidé 
obvykle obdivovat nádhernou přírodu. Ir-
kutská gubernie, kam tato oblast patří, je 

však i významným průmyslovým regionem a ne-
daleko břehů Bajkalu je situována jedna z klíčových 
součástí ruského jaderného průmyslu: Angarský 
elektrolýzní chemický kombinát (AEChK), provo-
zující závod na obohacování uranu pro výrobu 
jaderného paliva.

Město, které ještě nedávno 
neexistovalo
Továrna, která je součástí státního podniku TVEL, 
stojí na okraji města Angarsk. O výstavbě kombinátu 
rozhodla Rada ministrů SSSR v březnu roku 1953 
a už čtyři roky poté začala fungovat ve městě, které 
donedávna ještě neexistovalo, továrna. Její vznik byl 
v 50. letech minulého století jednou z nejvyšších 
vládních priorit, kdy byla spuštěna difuzní výroba 
obohaceného uranu. 
Palivo pro jaderné elektrárny může podle mezi-
národních předpisů obsahovat pouze uranový 
materiál s nízkým stupněm obohacení, aby ne-
bylo možné jej zneužít k výrobě jaderných zbraní. 
Limitem pro uranové palivo určené k nevojenským 
účelům je hranice 5 %, což je maximum obohacení, 
jež může uranový materiál určený pro civilní po-
užití dosáhnout. O jeho výrobu a dodržení těchto 
parametrů se stará na světě několik málo vysoce 
specializovaných zařízení, mezi něž patří i angarský 
AEChK.
I když po havárii v japonské Fukušimě společnost 
zaznamenala na nějaký čas útlum poptávky po 
obohaceném uranu, nyní pracuje továrna opět 
naplno. Nicméně firma se připravuje i na stav, 
kdy se situace může změnit a chystá investici i do 
nejaderné výroby. Zatím jsou schváleny dva pro-
jekty. První ze dvou schválených projektů se týká 
výzkumu a produkce oxidů niobu a tantalu pro 
průmyslové využití, druhý pak vytvoření experi-
mentálního zařízení na vývoj technologie výroby 
vysoce čistých syntetických křemíkových krystalů. 

Do projektů by měly být zapojeni i další partneři, 
včetně zahraničních. Rozvoj nejaderných tech-
nologií ale neznamená, že AEChK ukončí výrobu 
obohaceného uranu, s jeho produkcí se počítá 
v horizontu minimálně desítek let a Rosatom in-
vestuje do rozvoje jaderných a souvisejících tech-
nologií miliardy dolarů. 
AEChK je jediným ze čtyř závodů na obohaco-
vání uranu v Rusku, který není v uzavřené ob-
lasti, a Angarsk má na rozdíl od ostatních oblastí 
strategického významu statut otevřeného města, 
což znamená, že se do něj volně dostanete (sa-
mozřejmě kromě uzavřených a střežených areálů 

firem a institucí, které zde působí) a můžete jej 
také svobodně opustit. Zatímco v případě tzv. 
uzavřených měst či oblastí do nich mají přístup 
(a žijí a pracují v nich) jen vybraní zaměstnanci 
(a případně jejich rodiny), ale nesmějí je opustit. Jde 
v podstatě o obdobný režim, jaký známe z projektu 
Manhattan, kdy Američané vyvíjeli v Los Alamos 
první atomové zbraně.

Kde hlídají bílí medvědi
I když tento závod jako jediný není zapojen do 
vojenských programů a jeho produkce je určena 
výhradně pro mírové účely, ozbrojenou ochranu 
si AEChK jako zařízení nejvyššího strategického 
významu vyžaduje a stará se o ni speciální jed-
notka ministerstva vnitra. Bez doprovodu vojáka 
v maskáčové uniformě s emblémem bílého med-
věda v černém štítě na rukávu se uvnitř areálu 
prostě nehnete ani na krok. Ostatně kromě 
zaměstnanců závodu jen málo lidí mělo zatím 
možnost nahlédnout dovnitř tohoto unikátního 
zařízení, jichž na světě pracuje jen několik. Jeho 
provoz podléhá mimořádně přísnému režimu 
a uvnitř se chodí v bílých pláštích a čepicích jako 
na laboratorních sálech.
Zatímco v sídle koncernu AEChK člověk ani neměl 
pocit, že je ve střeženém objektu, prostě normální 
firma, v samotném výrobním komplexu je tomu 
jinak. Po povinné instruktáži, při níž je zdůrazněn 
přísný zákaz fotografování a pořizování nákresů či 
nahrávání – povoleny jsou jen zápisky a poznámky 
– odevzdáváme veškerá elektronická zařízení, pro-
cházíme důslednou osobní kontrolou, a až poté 
můžeme v doprovodu vyčleněných pracovníků 
vstoupit do míst, kam se dostalo zatím jen ne-
mnoho lidí. 
Zákaz fotografování je škoda – pohled do ki-
lometr dlouhé a 60 m široké haly, vyplněné až 
ke stropu řadami s tisícovkami kaskádově se-
řazených odstředivek (což jsou asi metr vysoká 
zařízení tvořená soustavou vertikálních válců a na 
ně navazujících trubic) je skutečně impozantní. 
V časech plného provozu fungovaly takovéto haly 
čtyři – dnes jsou ze čtyř bloků udržovány pouze 
dva a uran se obohacuje jen v jediné výrobní 
hale, v další je kogeneračně odpařovací zařízení. 
V bloku dvě a čtyři již bylo zařízení demontováno 
a sešrotováno. Kdysi, v časech svého největšího 
rozmachu v 70. letech, bylo toto zařízení největším 
svého druhu nejen v bývalém SSSR, ale i na světě. 
Úctyhodná byla rovněž spotřeba energie: Mamu-
tímu rozsahu kombinátu odpovídaly i provozní 
nároky – spotřeboval 3–4 % veškeré elektrické 
produkce celého Sovětského svazu. I proto byla 
nedaleko od továrny vybudována Bratská hyd-
roelektrárna, tehdy rovněž jedna z největších na 
světě (viz str. 57). 
V současnosti angarský kombinát prochází 
rozsáhlou modernizací. Díky poloviční redukci 
kapacity závodu, i efektivnější a energeticky 
úspornější technologii plynových odstředivek, 
které v letech 1985–1995 nahradily původní 
difúzní systém,  je podle představitelů závodu 
jeho spotřeba energie na 20–35 % někdejších 
hodnot. Jak uvedl generální ředitel AEChK,  
Jurij Gerner, v celém závodě běží zhruba milion 

jedinou možností jak nahlédnout do přísně 
střeženého provozu (viz obr – seřazené mohutné 
kaskády centrifug) je několik oficiálních fotografií na 
webových stránkách aechk
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centrifug, ale přesná čísla o počtu zařízení jsou 
obchodní tajemství. Ty nejstarší pocházejí ze 
6. generace ruské výroby, která zahájila provoz 
v 80. letech, a od svého spuštění se stále točí 
a točí a točí… Jakmile je odstředivka jednou 
spuštěna, točí se nepřetržitě po celou dobu své 
životnosti. Původní 30letá životnost zařízení byla 
prodloužena na 35 let, což svědčí o jejich vysoké 
spolehlivosti. Většinu současného vybavení tvoří 
už 8. generace centrifug, která byla uvedena do 
provozu v roce 1990. Točí se rychlostí 1500 ot/s. 
Na základě získaných zkušeností a nejnovějších 
výzkumů byly postupně vylepšovány a nyní jsou 

už uváděna do služby zařízení 9. generace, která 
představují zcela nové koncepční řešení. Budou 
např. pracovat nadkritickou rychlostí, což je hlavní 
rozdíl mezi 8. a 9. generací. Po svém uvedení do 
provozu se dostanou až na rychlost překonávající 
kritickou hranici vibrací danou fyzikálními prin-
cipy, přesáhnou ji  a budou pracovat ve vyšších 
otáčkách za ní, kde rizika v důsledku vibrací už 
nehrozí. To si samozřejmě vyžaduje i použití spe-
ciálních, vysoce odolných materiálů s extrémní 
životností. O nich výrobce z pochopitelných dů-
vodů nehovoří, takže se dozvídáme jen základní 
informaci, že v korpusu z vysokopevnostní oceli 
rotují součásti ze speciálních slitin, jejichž přesné 
složení je přísně střeženým tajemstvím.

Uranová banka 
Dalším z pozoruhodných projektů jaderného prů-
myslu je Mezinárodní centrum na obohacování 
uranu (MCOU), které bylo zřízeno právě v areálu 
AEChK, a má fungovat jako jakási banka jaderného 
paliva a pojistka pro případy nenadálých výkyvů 
či událostí na uranovém trhu. „Projekty nově bu-
dovaných reaktorů musí mít zajištěno palivo pro 
svůj provoz. A pokud by byly odkázány jen na 
komerční trh, mohlo by se stát, že z nejrůznějších 
důvodů – cenový vývoj, změna politické situace 
či obchodní strategie apod. – palivo pro všechny 
prostě v potřebném objemu k dispozici nebude. 
Ale když postavíte novou jadernou elektrárnu, 
musíte mít jistotu, že pro její provoz máte zajiš-

těn dostatek paliva minimálně po dobu 10 let, 
a ani případný úspěch v letitém soudním sporu 
se zkrachovalým výrobcem vám palivo pro reak-
tory a jejich rozjezd nezajistí,“ říká komerční ředitel 
centra Gleb Jefremov. 
Právě proto založilo v roce 2007 Rusko spolu s Ka-
zachstánem MCOU pod patronátem a garancí Me-
zinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). 
Svým akcionářům, kterými jsou nyní kromě dvou 
zakladatelských zemí i Arménie a Ukrajina, má 
MCOU zajistit distribuci obohaceného materiálu. 
Probíhají už jednání i s dalšími zeměmi, kde se 
budují jaderné elektrárny, a které mají zájem se 
na projektu mezinárodního centra podílet – mezi 
zájemci figurují např. Spojené arabské emiráty, 
Jihoafrická republika či Vietnam. Podmínkou je 
ovšem splnění dvou základních podmínek: být 
členem MAAE a účastníkem dohody o nešíření 
jaderných zbraní. Nyní středisko spravuje v areálu 
kombinátu sklad o kapacitě 120 t s kapacitou 
pro 48 kontejnerů o objemu 4 m3, kde si členové 
MCOU mohou obohacený uran ukládat. Ve skla-
dovacím prostoru rozděleném na dvě zóny (ta 
uzavřená pod označením Z1 je právě zmíněná 
banka MAAE) jsou uloženy jak kontejnery s hexa-
fluoridem uranu v různém stupni obohacení, tak 
dopravní kontejnery, v nichž lze obohacený uran 
skladovat a přepravovat. Mají obsah 1 m3. Vše je 
samozřejmě zabezpečeno, takže nemůže dojít 
ke kritickému sestavení, což bývá jedna z prv-
ních otázek, na kterou pracovníci centra zpravidla 
odpovídají.
Účast zahraničních subjektů a partnerů je 
i jedním z důvodů, proč byl pro projekt MCOU 
vybrán právě Angarský kombinát – není v uza-
vřené zóně jako ostatní továrny na obohaco-
vání uranu, a nikdy nebyl zapojen do vojenských 

programů, takže do něj mohou získat přístup 
i zahraniční návštěvníci, tzn. akcionáři a zástupci 
MAAE. AEChK byl dříve zahrnut do seznamu ob-
jektů se zvláštním režimem, ale kvůli rozhodnutí, 
že zde bude pracovat MCOU, bylo rozhodnuto, 
že bude vyjmut z tohoto seznamu, a podnik 
se tak stal prvním obohacovacím kombinátem 
v Rusku, kde jsou uplatňovány záruky MAAE. 
AEChK také podle nařízení Rosatomu neustále 
zveřejňuje informace o radiační situaci, kterou 
monitoruje systém ASKRO, takže obyvatelé  
Angarsku, celého regionu i další zájemci mohou 
na internetu najít aktuální údaje, které byly dříve 
pečlivě utajovány. ■

Josef Vališka, Angarsk

Proč a jak  
se obohacuje  
jaderné Palivo
Pro energetické využití se ve většině světových 
jaderných reaktorů (kterou představují tzv. leh-
kovodní typy) obvykle používá uran obsahující 
okolo 2 až 4 % izotopu 235U)*. Přírodní uran, který 
existoval již při vzniku Země, měl vysoký obsah 
izotopu 235U (byl tedy „vysoce obohacený“), 
ale postupem času podléhají nestabilní izotopy 
rozpadu a 235U se stal vzácným. Přírodní uran 
tak dnes obsahuje 99,3 % izotopu 238U, který má 
7násobně delší poločas rozpadu a pouze 0,7 % 
žádoucího izotopu 235U. Nicméně z chemic-
kého hlediska jsou oba izotopy prakticky totožné 
a díky speciálním technologickým postupům 
založených na rozdílných fyzikálních vlastnostech 
izotopů lze uran pro požadované účely obohatit. 
Výsledkem je uran, který obsahuje více izotopu 
235U než uran přírodní. Při provozu reaktoru se 
izotop 235U spotřebovává, postupně „vyhořívá“.
Nejpoužívanější metody obohacování jsou di-
fúze a odstředivková metoda, popř. jejich kombi-
nace. Obě využívají rozdíl v hmotnostech obou 
sledovaných izotopů uranu. Ruská obohacovací 
zařízení, včetně angarského komplexu, využívají 
nyní centrifugaci, technologii zavedenou pro 
dělení izotopů uranu v 70. letech 20. století. Uran 
se převádí na plynný hexafluorid UF6, ale místo 
(až tisicinásobně) opakovaného protlačování 
keramickými „filtry“v kaskádách, jako u difúzní 
metody, se zpracovává v odstředivkách, kde se 
molekuly s těžším izotopem 238U při vysokých 
otáčkách hromadí na okrajích, a ve středu cen-
trifug zůstávají převážně molekuly s izotopem 
235U. Tento systém pracuje s 50krát menší spo-
třebou energie než difúzní systémy, ale je ča-
sově poměrně náročný. Pro požadovaný stupeň 
obohacení je potřeba kaskád několika desítek 
tisíc kusů odstředivek. Účinnost procesu závisí 
hlavně na rychlosti otáčení centrifugy. Systémy 
s ocelovými lopatkami, dosahujícími rychlosti 
kolem 330 m/s (rychlost zvuku) používané u prv-
ních generací nyní nahrazují moderní materiály 
umožňující vyšší rychlosti (např. materiály z uhlí-
kových vláken rychlostí 600 m/s a komponenty 
využívající vlastností Kevlaru by mohly teoreticky 
dosahovat až 1100 m/s). Složení rotorů v angar-
ském komplexu naši průvodci pochopitelně 
neprozradili, uvedli pouze, že jde o výrobky ze 
speciálních slitin, které „pracují jako kalašnikov“ 
a mohou dosahovat rychlost až 1500 (!) m/s...
Obohacení uranu lze dosáhnout i pomocí 
dalších, méně rozšířených metod, jako je např. 
elektromagnetická separace (účinnější, ale velmi 
energeticky náročná) nebo ionizace laserem 
(po níž se izotopy opět elektromagneticky či 
chemicky separují). ■

* Existují i reaktory využívající neobohacený přírodní uran, ale ke 

svému provozu potřebují jako moderátor tzv. těžkou vodu (D
2
O), 

jejíž molekuly obsahují místo obou atomů vodíku jeho izotop 

deuterium, která je drahá a výrobně náročná.

V MOOU jsou skladovány rezervy jaderného paliva 
členských zemí MAAE

Je zde uvedeno i hodně informací, které byly ještě 
donedávna předmětem utajení, mj. popsán i princip 
centrifug, jejichž sestavy tvoří základ systému na 
obohacování uranu / Zdroj: http://www.aecc.ru
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PŘEDPOVÍDÁ SE UŽ NEJEN POČASÍ, ALE I BUDOUCNOST. NE VŠAK 
JAKO JABLÍČKO, KTERÉ SI ROZKROJÍME NA VÁNOCE, ČI DŘÍVE LITÍ 
OLOVA, Z NĚJŽ SE VĚŠTILY VĚCI PŘÍŠTÍ. NOVODOBÉ PROGNOSTICKÉ 
STUDIE NEJSOU „VĚŠTĚNÍM BUDOUCNOSTI Z KŘIŠŤÁLOVÉ KOULE“, 
ALE SERIÓZNÍMI ANALÝZAMI MOŽNÉHO VÝVOJE NA ZÁKLADĚ 
AKTUÁLNÍHO DOSAŽENÉHO STUPNĚ ROZVOJE TECHNOLOGIÍ 
A VÝHLE DU, RESPEKTIVE ODHADU JEJICH PRAVDĚPODOBNÉHO 
VÝVOJE V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.

Aktuální trendy samozřejmě znamenají, že 
prognózy obvykle zahrnují to, co je právě 
marketingově „in“ v dané době – ve stu-

diích posledních let tak vesměs figurují pojmy jako 
elektromobilita, cloud, 3D tisk apod. a samozřejmě 
nezbytný „trvale udržitelný rozvoj“. K technologiím, 
které by měly výrazně posunout svět kupředu patří 
např.: 3D zobrazení a displeje (v navigacích, při 
výrobě, simulacích, medicínských aplikacích jako 
jsou robotické operace apod.), bezdrátové dobíjení 
a přenos energie a pokrok v jejím uchovávání (lepší, 
výkonnější a trvanlivější baterie, nové možnosti 
ukládání energie – např. použití pro výrobu plynu, 

z něhož je pak možné energii opět získat pro po-
hon motorů), inteligentní budovy a domácnosti, 
inteligentní továrny.

Rok 2014 podle Gartneru
Analytici společnosti Gartner vybrali desítku hlav-
ních technologických trendů, které by měly být 
charakteristické pro letošní rok a budou mít v příš-
tích třech letech významný vliv. Jedním z hlavních 
je diverzita mobilních zařízení a jejich management, 
což je spojeno s trendem BYOD (používání vlastních 
zařízení ve firemním prostředí). Mobilní aplikace 
budou nabírat na významu (zatímco běžné bu-

dou ustupovat) a hlavním prostředím pro firemní 
aplikace se brzy stanou internetové prohlížeče. 
K internetu se připojuje stále více zařízení, a to 
nejen mobily a počítače, ale např. i auta a TV. Tento 
trend označovaný jako Internet věcí (resp. možnosti, 
které nabízí), ale zatím většina organizací není při-
pravena využít.
Velkou budoucnost přisuzují analytici hybridnímu 
cloudu a IT ve smyslu poskytování služeb, kde bude 
důležitou roli hrát architektura klient-cloud. Přichází 
i éra tzv. osobního cloudu, kdy lidé budou využívat 
mnoho zařízení, ale žádné nebude tím hlavním. 
Tuto roli převezme právě osobní cloud, dostupný ze 
všech zařízení. K trendům řadí Gartner i softwarově 
definované technologie, které zajišťuji snadnější 
spolupráci různých služeb a aplikací.
Do roku 2020 také nastoupí éra chytrých strojů, jako 
jsou inteligentní osobní asistenti, chytří poradci, 
pokročilé průmyslové systémy a veřejně dostupná 
autonomní vozidla (která se dokáží sama řídit). 
Právě chytré stroje budou podle analytiků největší 
změnou v historii IT. Také 3D tisk firmy již vnímají 
jako reálný a úsporný způsob pro tvorbu prototypů 
a kusovou výrobu. 
Analytici od Gartnerů však nejsou jediní, kdo se 
zabývá otázkami budoucnosti ovlivňované roz-
vojem technologií. K „tradičním“ prognostickým 
studiím patří „IBM 5 in 5“, v nichž společnost IBM 
od roku 2006 predikuje, které technologie mohou 
mít potenciálně největší vliv na naše životy během 
následujících pěti let. 

Jak technologie mění náš 
pracovní život
Obdobné studie zaměřené na identifikaci hlavních 
trendů budoucnosti publikuje i společnost Ericsson. 
Její výzkum se v posledních letech zaměřuje hlavně 
na vliv technologií na náš život jako sociální faktor. 
Mobilní a digitální technologie pronikají do pracov-
ního i soukromého života a mění způsob naší práce, 
její organizaci, spolupráci a sdílení. Zaměstnanci 
a zaměstnavatelé se soustřeďují spíše na výsledky než 
na to, jak a kde a kdy byla práce provedena. Síťové 
prostředí, umožňující pracovat odkudkoliv a kdykoliv, 
stále více stírá hranice mezi pracovním a soukromým 
životem. Spolupráce se přesune ještě více do virtuál-
ního prostředí a nový systém práce vyprodukuje více 
pracovníků na volné noze (freelancerů).
K hlavním trendům z tohoto pohledu patří vní-
mání práce jako poslání, posun k vytváření hodnot 
a orien tace na výsledky. Zaměstnanci již nebudou 
nutně muset sedět společně na jednom místě, aby 
mohli být pod kontrolou zaměstnavatele, a lidé 
stále více začínají hledat zaměstnavatele, kteří vy-
tvářejí určité konkrétní hodnoty, komunitu a kulturu, 
se kterou se identifikují. 

Budoucnost nepříliš vzdálená 
má i stinné stránky
Američtí futurologové se v roce 2010 pokusili od-
hadnout, jak bude vypadat svět za 10 let, tzn. v roce 
2020 – a těch pár zbývajících let už není nijak dlouhá 
doba, kdy si budeme moci ověřit, zda měli pravdu.
Studie sice předpokládá výrazný rozvoj v mnoha ob-
lastech moderních technologií, zároveň však pouka-
zuje i na to, že některé věci se vrátí do stavu, v jakém 

CO PŘINESE LETOŠNÍ ROK A TY DALŠÍ?
VÝZKUMNÍCI TO MOŽNÁ 
UŽ VĚDÍ…

Futurologické vize budoucnosti se začínají v podobě různých konceptů už naplňovat
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byly před půl stoletím: Budeme mnohem víc chodit 
a využívat kola a hromadnou dopravu. Po městských 
ulicích budou jezdit spíše elektromobily, zatímco na 
delší vzdálenosti budeme pořád využívat vozy se 
spalovacím motorem – zejména úsporné diesely.
Velký pokrok by v následujících 10 letech měla 
zaznamenat výpočetní technika, a lze čekat zásadní 
změny ve vztahu člověk – počítač. Lidé budou 
komunikovat se stroji způsobem obdobným, jako 
mezi sebou a počítačové technologie by se měly 
stát natolik součástí každodenního života, že je lidé 
přestanou vnímat. Počítače budou pomáhat lidem 
vybírat nejvhodnější řešení na základě informací za-
měřených na zdravý životní styl, bezpečnost apod. 
Při nové výstavbě dostanou přednost nízkoenerge-
tické budovy, nastupují tzv. chytré domy, kde třeba 

mikrovlnná trouba spočítá, jak kalorické je jídlo 
v ní připravované a z internetu dovede stahovat 
recepty, toaleta zhodnotí zdravotní stav svého ma-
jitele a nabídne vhodný dietní program. Zatímco si 
člověk čistí zuby, zrcadlo mu promítne předpověď 
počasí či poslední zprávy. 
Významný posun vpřed lze čekat ve zdravotnictví, 
kde podrobnější znalosti o lidském genomu umožní 
vyvíjet a vybírat účinnější terapie, díky medicíně a bio-
technologiím budeme už brzo žít déle a v dobré kon-
dici. Lidstvo se začne lépe starat o sebe i o planetu. 
Skvělé zprávy? Možná, ale opojení rozvojem a za-
pojováním moderních technologií není jen obra-
zem zářivého světa budoucnosti, a zmíněná studie 
(i řada dalších) představuje i stinnou stránku života 
budoucnosti. Varuje např., že může dojít k rapidnímu 

nárůstu nezaměstnanosti v důsledku rozsáhlé au-
tomatizace ve výrobě. Obyvatelstvo se koncentruje 
do rostoucích megalopolí, jejichž centrům domi-
nují nablýskané mrakodrapy, ve kterých sídlí banky, 
marketingové společnosti, hotely apod., ale o pár 
kilometrů dál žije v roce 2020 celá čtvrtina veškeré 
populace v naprosto nevyhovujících předměstích, 
kde vládne taková nouze, že tu lidé nemají přístup 
ani k pitné vodě. A možná právě v této části se pro-
gnostici bohužel „strefili“, protože takovýto obraz lze 
vidět na řadě míst naší planety už dnes. 
Pokud se chcete seznámit s některými prognostic-
kými studiemi podrobněji, můžete se podívat např. 
na server ibm.com, na http://www.microsoft.com/
office/vision/, nebo na http://www.billchamberlin.
com/tag/data/ ■

Futurologické pětiletky iBM 

Vzhledem k tomu, že IBM se zaměřuje na prognózy v krátkodobějším horizontu, lze už mj. 
i sledovat, jak se její studie „strefily“, resp. jaké trendy se potvrdily a jaké naopak nikoli. V roce 
2007 bylo např. jedním z hlavních témat zdravotnictví, rozvoj biotechnologií a dálková me-
dicína s využitím internetových technologií apod. Bingo! 

Už se to skutečně děje, a tento trend nastupuje do 
reálného života (i když pomaleji, než si prognostici 
mysleli). Také u digitálních nákupních asistentů 
predikovaných v roce 2008 se příliš nemýlili – píše 
se rok 2014 a jsou opravdu tady. V minulosti se 
prognózy IBM potvrdily v oblastech, jako jsou tele-
medicína, geolokalizace v mobilech a nanotechno-
logie aplikovaná na biotechnologii a zemědělství. 
Ale tenké solární panely zabudované do silnice 
a vyrábějící energii byly (zatím) nesplněnou vizí. 
Mezi nepříliš dobře odhadnuté prognózy patří také 
např. nástup 3D technologie na konci roku 2011 
v rozsahu, v jakém IBM očekávala. Podívejme se tedy 
na to, co by nás mělo čekat v letech následujících.

Studie Next 5 in 5 z roku 2010
Prognóza pěti inovací, které změní náš život v příš-
tích pěti letech, předkládá vizi hlavních technolo-
gických trendů, které by se měly prosadit do roku 
2015 – už napřesrok tedy budeme moci posoudit, 
zda se analytici IBM strefili.
3D hologramy a vizualizace všude. Tradiční 
dvourozměrný obraz nahradí prostorový vjem, např. 
trojrozměrné hologramy. 3D vizualizace dat umožní 
např. vstoupit do navrhované budovy a prohléd-
nout si ji zevnitř apod.
Baterie budou dýchat vzduch. Vědci už pracují 
na menších, lehčích a univerzálnějších bateriích, 
které dokážou „dýchat“ vzduch a vydrží desetiná-
sobek současných článků, které by mohly pomoci 
řešit tradiční problém výdrže napájení mobilních 
zařízení. Baterie jsou buď mobilní a lehké, ale 
mají menší výdrž, nebo zajistí delší provoz, ale jsou 
těžké. Změnou tradičních tranzistorů bude třeba 
možné baterie eliminovat úplně – pokud se podaří 
úpravou designu snížit napájení tranzistoru pod 
0,5 V, lze baterii u méně náročných zařízení, jako 
jsou mobily, čtečky e-knih apod., nahradit jinými 
formami, např. zatřepáním, pohybem ruky...
Mobilní zařízení pomáhají chránit planetu. 
V mobilech, noteboocích nebo třeba hodinkách 

bude několik senzorů, které vidí svět kolem nás 
a jejich propojením do sítě umožní monitorovat 
životní prostředí, seismickou aktivitu, a pomoci tak 
předpovědět zemětřesení či tsunami.
Rychlejší doprava bez zácpy. Chytré automobily, 
jejichž nástup lze očekávat v blízké budoucnosti, 
budou využívat zapojení do sítě, odkud mohou 
získat aktuální dopravní informace, navigační sys-
témy se dokáží přizpůsobovat aktuální situaci a rea-
govat na ni podle různých scénářů zahrnujících 
řadu faktorů: počasí, vaši polohu, práce na silnici, 
nehody, dopravní špičky, místa pro parkování apod. 
Obdobně budou dopravní systémy obsahovat síť 
spolupracujících čidel (webkamery na semaforech, 
GPS jednotky apod.) sbírajících informace o pro-
vozu a na základě jejich analýzy přizpůsobovat 
řízení dopravy.
Počítače budou zásobovat město energií. 
Odpadní teplo z počítačů a obrovských datových 
center může vytápět budovy v zimě, nebo pohánět 

klimatizace v létě. Zatímco se dnes vypouští teplý 
vzduch z chladičů jen tak do vzduchu, za 5 let může 
účinnější recyklace ohřívat vodu, směrovat teplo 
přímo do radiátorů apod.

Predikce 5 in 5 publikovaná  
v roce 2011 (tzn. pro rok 2016)  
nabízí následující vize:
Lidská energie se stane skutečností. Lidé budou 
důležitými dodavateli čisté a nekonečné elektrické 
energie. Dobíjet baterie mobilních telefonů a dalších 
zařízení bude běžné prostým pohybem – při výkonu 
každodenních činností (chůze, jízda na kole, průtok 
vody potrubím, splachování, atd.) se bude vytvářet 
energie, přičemž technologie pro sběr a přenos ener-
gie mají zajistit efektivní akumulaci a využití i malých 
množství energie, kterou bude možné skladovat.
Konec zadávání hesel. Různá hesla zadávaná 
dnes v písemné a číselné formě by měly nahradit 

Na soužití lidí s roboty si dnes už zvykáme 
vlastně od malička... (Furby, inteligentní dinosaurus Pleo a robopes Sony Aibo)

Automatická auta? Jsou tu...
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biometrické údaje – rozpoznávání hlasu nebo 
skenování oční duhovky. Technologie pro zjed-
nodušení správy hesel se už používají, stejně 
jako biometrické systémy potvrzující oprávnění 
uživatele.
Zařízení budou číst myšlenky. Počítače podle 
vědců IBM zvládnou efektivně přenášet lidské my-
šlenky a emoce nejen do videoher, ale i do dalších 
programů, které poslouží např. pro léčbu autismu. 
Díky interpretaci elektrické aktivity mozku bude 
interakce stroj/uživatel mnohem rychlejší a efek-
tivnější. Technologie čtení myšlenek sice vypadá 
nejlákavěji, ale zároveň podle IBM nepředstavuje 
žádný nový směr, pomocí myšlenek lze už dnes 
např. ovládat jednoduché hry.
Konec digitální propasti. Do roku 2016 bude 
podle IBM mít 80 % světové populace mobilní 
telefon s přístupem k internetu, jenž se tak zároveň 
stane zařízením číslo jedna pro přístup na internet 
a k informacím. Mobilní telefony umožní smazat 
digitální propast v přístupu k informacím.
Spam vystřídají cílené informace. Algoritmy 
pro ochranu před nevyžádanou poštou dospějí 
do nové fáze – promění se na systémy pro au-
tomatickou analýzu a doručování důležitých in-
formací. Tyto systémy budou např. autonomně 
sledovat informace o oblíbených tématech uži-
vatele a nabídnou možnosti odpovídající jeho 
preferencím. Spamy zcela zmizí a budeme do-
stávat pouze nabídky, které nás zajímají a které 
akceptujeme. 

Předpověď z roku 2012: 
Zabývá se hlavně technologiemi, které se stanou 
základem pro nadcházející počítačovou éru, již 
IBM popisuje jako éru kognitivních systémů. Tato 
nová generace počítačů bude poznávat, adaptovat 
a vnímat smysly a začne vnímat svět takový, jaký 
skutečně je. Předpovědi z tohoto roku se proto sou-

střeďují hlavně na jeden prvek nové éry, schopnost 
počítačů napodobovat – svým vlastním způsobem 
– lidské smysly: zrak, sluch, čich, chuť a hmat, kdy 
kognitivní počítačové systémy budou používat zrak, 
čich, hmat, chuť a sluch. Jak to tedy bude vypadat 
v roce 2017?  
Hmat: Člověk bude schopen hmatat pomocí 
telefonu. Vědci vyvíjejí aplikace využívající hma-
tové technologie, technologie založených na 
infračervených paprscích a technologie reagující 
na stlačení k simulaci hmatu, např. k ohmatání 
textury a tkaniny látky. Využitím vibračních schop-
ností telefonu bude mít každý předmět unikátní 
soubor kombinací vibrací, který představuje 
hmatový vjem: krátké rychlé vibrace nebo delší 
a intenzivnější řetězce vibrací. Tato kombinace 
vibrací bude odlišovat len od bavlny, a tak po-
může simulovat fyzický vjem skutečného dotyku 
daného materiálu.   
Zrak: Jeden pixel bude mít hodnotu tisíce 
slov. Zatímco dnes počítače rozeznávají snímky 
pouze podle textu, použitého k jejich označení 
nebo pojmenování a většina informací – sku-
tečný obsah snímku – je skryta, budou počí-
tače nové generace schopny dívat se na snímky 
a rozeznávat jejich obsah a vizuální data, dokáží 
převádět pixely na význam, chápat jejich smysl 
podobně jako lidský zrak a interpretovat foto-
grafii. „Mozkové“ schopnosti v budoucnu umožní 
počítačům analyzovat rysy a z vizuálních dat vy-
tvářet náhledy. Tyto schopnosti budou prakticky 
využity např. ve zdravotnictví: počítače budou 
chápat obrovské množství lékařských informací 
pořízených magnetickou rezonancí, počítačo-
vou tomografií, rentgenem a ultrazvukovými 
zobrazovacími metodami ke zjištění informací 
týkajících se konkrétního anatomického nebo pa-
tologického nálezu. To, co je na těchto snímcích 
nejpodstatnější, může být pro lidské oko skryté 

nebo neviditelné a vyžaduje pečlivé změření. 
Tím, že se budou systémy trénovat k tomu, aby 
rozlišily, co mají na snímcích hledat – např. rozlišit 
zdravou tkáň od nemocné – a dávat tato zjištění 
do vztahu se záznamy konkrétního pacienta a vě-
deckou literaturou, budou pomáhat lékařům při 
detekci medicínských problémů daleko rychleji 
a přesněji.
Sluch: Počítače budou slyšet důležité infor-
mace. Systém rozmístěných chytrých čidel velmi 
podobných lidskému mozku bude detekovat 
součásti zvuku jako tlak zvuku, vibrace a zvukové 
vlny na různých frekvencích, tyto vstupní hodnoty 
interpretovat, a tak předpovídat, např. kdy v lese 
padnou stromy nebo kdy hrozí sesuv půdy, země-
třesení či tsunami. Bude „naslouchat“ našemu okolí 
a měřit pohyby nebo napětí v materiálu a varovat 
nás, jestliže se blíží nebezpečí. Systém, který tato 
data přijme, bude zvažovat i další „modality“, jako 
vizuální nebo hmatové informace, a klasifikovat 
a interpretovat zvuky na základě toho, co zjistil. 
Když dojde k detekci nových zvuků, zformuluje 
systém závěry na základě předchozích znalostí 
a schopnosti rozeznávat kombinace.
Chuť: Digitální chuťové pohárky nám pomů-
žou inteligentněji jíst. Vědci v IBM zkoumají 
a vyvíjejí počítačový systém, který skutečně vnímá 
chuť – rozloží ingredience na molekulární úroveň 
a smísí chemii potravinových směsí s psychologic-
kým podtextem toho, jakým příchutím a aromatům 
dávají lidé přednost. 
Čich: Počítače budou vnímat čichové podněty. 
Čidla zabudovaná do počítače nebo mobilu budou 
analýzou pachů, biomarkerů a tisíců molekul v lid-
ském dechu pomáhat diagnostikovat a sledovat 
nástup nemocí jako poruchy jater a ledvin, astma, 
diabetes a epilepsie tím, že budou rozpoznávat, 
jaké zápachy jsou normální a jaké ne, detekovat 
zdravotní rizika a přicházející nemoci. ■

Britská „osa času“ předpovídá Budoucnost 
poměrně úspěšně – a neBude jen doBrá

Mágové z BT se snažili pohlédnout za hranice času hlouběji a predikují možný technologický 
vývoj v delším časovém horizontu než jejich kolegové z laboratoří IBM. Přes mnohem proble-
matičtější úsilí o vizionářský odhad vzdálenější budoucnosti kvůli řadě faktorů a nevyzpy-
tatelnosti tempa i směrů technologického rozvoje však jejich prognózy s ohledem na dobu 
jejich vzniku vykazují pozoruhodně vysokou úspěšnost – byť z ní občas může trochu mrazit.

Studie britských futurologů z BT (British Telecom-
munications) pod názvem Technology Timeline 
z roku 2006, ve které předpovídají, jaké tech-
nologické novinky budou mít vliv na budoucí 
vývoj lidstva, zahrnuje všechny oblasti života 
ovlivňované rozvojem technologií včetně umělé 
inteligence, zdravotnictví a medicíny, podnikání 
a vzdělání, demografického vývoje, energetiky, 
robotiky, dobývání vesmíru, telekomunikací či 
dopravy a cestování. 
„Naše analýza umožňuje firmám pracovat na vývoji 
technologií a produktů s přihlédnutím k potřebám 
budoucích zákazníků a k prostředí, ve kterém budou 
žít,“ uvedl tehdy Ian Neild, výzkumný pracovník BT 

a editor analýzy Timeline. Výzkumníci poukazují mj. 
na to, že před 20 lety ještě téměř nikdo neměl mo-
bilní telefon, ale technický rozvoj posledních let jde 
kupředu nečekaným tempem, takže v nejbližších 
20 či 30 letech se můžeme těšit na holografické 
televizory nabízející trojrozměrné obrazy, které 
budou v našich obývacích pokojích bavit naše do-
mácí mazlíčky vyrobené na objednávku (klonovací 
euforie už ovšem od těch dob poněkud pominula), 
a nebude dlouho trvat a svezeme se vesmírným 
výtahem do měsíční osady, která vyroste kolem 
roku 2040.
V některých ohledech byli britští prognostici ve 
svých vizích příliš optimističtí (např. v tom, že již 

v roce 2012 budou moci děti při koupání sledovat 
videokachlíky v koupelně a potom si hrát ve svém 
pokojíčku se stěnami pokrytými tapetami, měnícími 
svůj vzhled, podporující činorodost, navozující pocit 
štěstí nebo klidu, zatímco hračky budou reagovat 
na projevy dětí stejně emocionálně zabarveným 
hlasem – ano, podobné hračky (interaktivní chlupáč 
Furby, dinosaurus Pleo apod.) už jsou v prodeji, 
ale ostatní vybavení zatím ne, resp. rozhodně ne 
v takové míře.
Když se ale podíváme na první analýzu Timeline, 
kterou BT zpracovala na začátku 90. let minulého 
století, ukazuje se, že mnoho předpovědí se vypl-

Bojové nasazení robotů  
je realitou už dnes
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nilo a přesnost odhadu budoucího vývoje je udá-
vána mezi 80–90 % – řada předpovědí zahrnuje 
věci, které jsou dnes opravdu běžnou součástí 
života. Mezi ně patří např. krátké textové zprávy 
(SMS), e-mailový spam či využívání internetových 

vyhledávačů. Tým futurologů BT také v předstihu 
vystihl obrovský obchodní potenciál internetu 
mnoho let před jeho masovým rozšířením. Ana-
lýza Timeline již v té době identifikovala některé 
dnes převládající modely on-linového podnikání 
jako např. služby spojené s cestováním (rezervace 
letenek nebo ubytování), maloobchodním prode-
jem prostřednictvím e-shopů, atd. U některých se 
„zmýlili“ v podstatě jen v načasování, jejich vize se 
naplnily o pár let později, anebo jsou již téměř na 
spadnutí. Ale všimněte si také, jak Merlinovi rodáci 
prognózují některé pro lidstvo nepříliš potěšitelné 
vize budoucnosti: vznik novodobě negramotné 
generace, počátky nadvlády automatů, virtuální 
svět prakticky nerozeznatelný od reality – z tohoto 
pohledu je relativně vysoká úspěšnost předpovědí 
spíše hrozivá… ■� /joe/

Technologická novinka (výběr BT Timeline) realizace cca

Samozničitelná DVD média pro využití ve videopůjčovnách 2006–2010 

Počítačem vytvořená skupina se umístí se svou skladbou v top 20 2006–2010 

Televizory emitující pachy či vůně za pomoci speciálních čipů a chemikálií 2006–2010 

První vyhynulý živočišný druh se podaří oživit 2006–2010 

Do fotbalových míčů a fotbalistů budou umístěna zařízení pro záznam zápasu 2006–2010 

Plná komunikace s počítačem prostřednictvím hlasu 2008–2012 

Počítačové monitory zobrazující data v tiskové kvalitě 2008–2012 

Někteří vaši přátelé budou uměle vytvoření, nebudete však schopni určit kteří 2008–2012 

Vaši domácí miláčkové budou vybaveni zařízením pro sledování jejich polohy 2008–2012 

Závislost na počítačových hrách se stane celonárodním problémem řady zemí 2008–2012 

Do zubní pasty budou umístěny bakterie likvidující zubní plak 2008–2012 

“Bohatá” část světa bude těžce infikována nemocí pocházející z rozvojového světa 2008–2012 

Vynalezení léku na cukrovku díky výzkumu kmenových buněk 2008–2012 

Nejvíce vydělávající světová celebrita bude uměle vytvořená 2011–2015 

Lékařské přístroje se samy pohybují krevním řečištěm s vlastním zdrojem energie 2011–2015 

Pacienti v domácím léčení využívají vzdálených konzultací v rámci telemedicíny 2011–2015 

Syntetičtí učitelé vybavení umělou inteligencí budou mít lepší výsledky než lidé 2013–2017 

Počítače samy píší software pro svůj provoz 2013–2017 

Elektronická forma života získá základní práva 2016–2020 

Umělá inteligence se stane členem parlamentu 2016–2020 

Válka vedená čistě mezi roboty 2016–2020 

Osobní automobily plně řízené autopilotem 2016–2020 

Virus zlikviduje polovinu elektronických domácích zvířátek po r. 2020 

Přímé propojení počítače s lidským mozkem po r. 2020 

V rozvinutých zemích bude více robotů než obyvatel po r. 2020 

Roboti překonají svou inteligencí a fyzickými schopnostmi lidstvo po r. 2030 

V domovech důchodců se bude masově využívat virtuální realita po r. 2030 

Použití asteroidu se změněnou dráhou jako zbraně po r. 2040 

Těžba surovin na asteroidu po r. 2040 

Soběstačná kolonie na Marsu po r. 2040 

Tým humanoidních robotů porazí fotbalovou reprezentaci Anglie po r. 2050 

Celá generace neznalá čtení, psaní a neschopná pracovat po r. 2050 

Cestování nadsvětelnou rychlostí po r. 2100

Vize a trendy podle 
intelu: elektronika 
s lidskými smysly 

Svět vstupuje do doby integrované výpo-
četní techniky definované nikoli konkrét-
ním zařízením, ale integrací technologie 
do životního stylu člověka. Příkladem je 
rozmach v oblasti nositelné elektroniky. 

Společnost Intel oznámila spolupráci s módními 
návrháři, jejímž cílem je posílit propojení mezi 
módním a technologickým průmyslem. K tomu 
má přispět i nová celosvětová soutěž Intelu, 
nazvaná „Ať se to dá nosit“ (Make it Wearable). 
Při té příležitosti generální ředitel Intelu Brian 
Krzanich poukázal na projekt Edison – nový po-
čítač postavený na technologii Quark, velký (či 
spíše malý) jako SD karta, který má zabudovaný 
vysílač a podporuje několik různých operačních 
systémů. Jak zdůraznil, podoba výpočetní tech-
niky se mění a s ní i role zabezpečení. Dnes je 
klíčové, aby zabezpečení bylo integrováno ve 
všech zařízeních. S rostoucí oblibou programů 
typu BYOD (Přineste si vlastní počítač) sáhlo 
mnoho firem k tomu, že zaměstnancům zaká-
zalo používat zařízení s OS Android, pokud ne-
byla kompatibilní s bezpečnostními požadavky 
jejich IT. Tento problém letos vyřeší technologie 
Intel Device Protection, která umožní zařízením 
s Androidem splňovat většinu bezpečnostních 
standardů. 
Poslední studie společnosti Ericsson mapující 
nové trendy ukazuje, že heslem se stává sa-
motné lidské tělo – více než polovina (52 %) 
uživatelů smartphonů chce využívat místo hesla 
biometrické otisky, 48 % z nich má zájem o sní-
mání duhovky. Dalším výrazným trendem je 
i kvantifikace nás samotných – krevní tlak, puls, 
kroky, to jsou jen některé příklady, jak se stále 
více měříme pomocí mobilních zařízení. 
Ve spolupráci s dalšími společnostmi obdaří 
Intel tablety, počítače, notebooky, a další mo-
bilní zařízení lidskými smysly. Místo vyťukávání 
a odklikávání povelů nastoupí gesta, hlasové 
a dotykové funkce. Nová rodina hardwarových 
a softwarových produktů ponese označení Intel 
RealSense. Jedním z nich je 3D kamera Real-
Sense, vůbec první integrovaný kamerový mo-
dul, který zařízením umožňuje vidět prostorově, 
podobně jako lidské oči. Je schopen detekovat 
pohyb prstu, dokáže rozpoznat gesta i rysy lid-
ské tváře a na základě těchto dat rozumí pohybu 
i emocím. Rozezná popředí od pozadí, umož-
ňuje rozšířit realitu o virtuální interaktivní prvky, 
umí trojrozměrné skenování položek a další věci. 
Počítače se naučí také lépe „slyšet“. K tomu má 
pomoci nový konverzační asistent Dragon As-
sistant, který dokáže spolupracovat s aplika-
cemi pomocí hlasových povelů, v offline režimu 
ho lze využít k diktování poznámek, ovládání 
přístrojů a dalším věcem i bez internetového 
připojení. ■� /pev/

Porazí roboti v roce 2050 lidské fotbalisty?
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CES 2014: nEjEn Chytré mobily  
a tElEvizE, alE i auta

Ve dnech 7.–10. ledna byla americká pouštní Mekka zábavního průmyslu, Las Vegas, tradičně 
dějištěm prestižní přehlídky hi-tech z oblasti spotřební elektroniky a počítačů, mezinárodní 
výstavy CES 2014. V rámci letošní show se prezentovalo zhruba 20 000 produktů od více než 
3000 vystavovatelů a vedle novinek technologických gigantů budily značný zájem inovativní 
produkty, které za sebou mají premiéru na serverech jako je Kickstarter apod., kde se na 
realizaci projektů „skládají“ sami potenciální uživatelé.

První dny nového letopočtu se zde představují 
novinky, které obohatí světový trh či v podobě kon-
ceptů naznačují trendy budoucího vývoje. Co tedy 
naznačil letošní ročník veletrhu CES? Dominovaly 
samozřejmě televizory a smartphony v nejrůzněj-
ších podobách a technologickém provedení, ale 

podle obsahu expozic a představených novinek 
lze letos asi největší rozmach očekávat u nositelné 
elektroniky, různých fitness a medicínských do-
plňků, výkonných tabletů a také v oblasti 3D tisku. 

Senzory všude kolem nás
V přednášce o stavu a trendech spotřebitelského 
technického průmyslu (State of the Consumer Tech 
Industry and 2014 CES Trends to Watch), která byla 
jednou ze zahajovacích akcí CESu 2014, poukázal  
Shawn DuBravac, vrchní ekonom agentury CEA, 
která CES pořádá, na neustálou evoluci internetu 
– podle jejich statistik byly na počátku roku 2014 in-
stalovány po světě 2 mld. počítačů, 1,3 mld. telefonů 
a více než miliarda tabletů, což samozřejmě klade 
na internet zcela nové požadavky. Upozornil také na 
přesun od masové produkce k masové kustomizaci 
(neboli úpravě na míru), která představuje novou 
fázi vývoje a něco jako další průmyslovou revoluci. 
Produkty jsou vyráběny ve velkých množstvích, 
což přináší nízkou cenu, ale požadavky zákazníků 
zároveň nutí výrobce upravovat produkty na míru. 
Zásadní změnu pak v této oblasti přináší právě 
3D tisk. 
DuBravac mj. uvedl, že v poslední době se stále 
více prosazuje proces označovaný jako hybridní 
inovace: Problémy jsou nejprve řešeny jednotlivě, 

poté se skládají dohromady a vzniká komplexní 
technologie, takže k nové kategorii zařízení, jako 
jsou např. tablety, se tedy vývoj nedostává sko-
kově jako dříve, ale postupnou evoluci a elimi-
nací slepých uliček. Jako příklad jsou uváděny 
automobily, kde díky dostupnosti technologií 

zkombinovaných do celistvých řešení mají vozidla 
k dispozici nové inteligentní systémy jako adap-
tivní tempomaty, parkovací asistenty, kontrolu 
jízdy v pruhu i chytré navigace, přičemž vývoj 
senzorových technologií dospěl tak daleko, že 
je dnes najdeme už i v domácnostech a kapes-
ních zařízeních. Díky jejich neustále klesající ceně 
a naopak neustálému nárůstu výpočetní síly a ka-
pacity potřebné ke zpracování jimi sesbíraných 
dat i v malých mobilních zařízeních jako jsou 
telefony budou senzory brzy prakticky všude, 
což otevírá zcela nové možnosti. Technologie 
se mění tak, aby komunikovaly více jako lidé, 
systémy jsou mnohem dynamičtější a dokáží 
reagovat na okamžité informace a podle toho 
měnit své chování.

Od 3D ke 4K a prohnutým 
obrazovkám – evoluce pokračuje
I když jsou Smart TV prezentačně nejvděčnější, 
prakticky vše podstatné, co se v posledních letech 
v jejich vývoji odehrálo od 3D až po Ultra HD rozli-
šení 4K a nejčerstvější módní novinku – zakřivené 
obrazovky, už víceméně představeno bylo. Takže 
výrobci se snaží o efektní zobrazování a ohromit 
rozměry, avšak žádná průlomová technologická 
revoluce se na CESu tak jako v minulých ročnících 

neodehrála. Nyní jde spíše o vybrušování techno-
logií a marketingové úsilí prosadit nástup novi-
nek na trh, což je ovšem hlavně otázka ceny a její 
přijatelnosti uživateli. Technologie 4K se tak např. 
díky novým kodekům H.265 a VP9, které umožní 
pokročilejšími kompresními technikami dokázat 
podstatně zmenšit velikost videa při zachování 
kvality, dostane i k příznivcům YouTube. Sony a Pa-
nasonic zase představily 4K kameru určenou pro 
domácí uživatele.
Smartphony, které se stávají stále výkonnější a začí-
nají tak konkurovat i běžným kancelářským počíta-
čům, se logicky zaměřují na multimedia a možnosti 
využití vysokorychlostních mobilních sítí jako je 
nastupující LTE. Nicméně stranou nezůstávají ani 
jednoduché přístroje, které se začínají těšit rovněž 
rostoucí oblibě u uživatelů, kteří nejsou zaměření 
na nejmodernější technologické novinky a chtějí 
převážně komfortně telefonovat či posílat SMS, 
případně sem tam pořídit nějakou fotografii, a to 
ideálně pomocí jediného nekomplikovaného zaří-
zení. Skalní fajnšmekři se nicméně budou stále pídit 
po nejmodernější hi-tech, jako je např. poslední 
hit LG: unikátní smartphone s označením G-Flex 
s ohebným displejem.
Zatímco výrobci mobilů rozšířili své portfolio o tab-
lety (do jejichž výroby se pustil mj. i někdejší foto-
grafický fenomén Polaroid), do oblasti mobilů se 
zase pouštějí další výrobci počítačů. Tak se ve sféře, 
kde kdysi dominovaly značky jako Nokia či Ericsson, 
po fenomenálním úspěchu Applu můžeme stále 
častěji setkávat i se jmény typickými dosud hlavně 
pro počítačovou branži. Po Samsungu je to např. 
Asus, aj. Podrobnější seznámení s aktuálními no-
vinkami z této branže přineseme v následujících 
číslech, kdy se představí i další na obdobné tradiční 
prestižní přehlídce, jakou je únorový GSM World 
v Barceloně.

Nové čipy a prolínání světů
Z inovací, které hýbou světem IT, je to např. oficiální 
představení nového čipu AMD nejmodernější ge-
nerace s označením Kaveri s novou architekturou 

 LG Electronics představila novou řadu extrémně širokoúhlých 
(UltraWide) monitorů od 25“ přes 29“ až po model s 34“ úhlo-
příčkou a rozlišením 3440×1440 px schopný zobrazit 99 % ga-
mutu s RGB. Základem všech modelů jsou IPS panely s pomě-
rem stran 21:9. Kromě nich LG na výstavě uvedla 31“ monitor 
31MU95 v poměru 1,90:1 s UHD rozlišením (4096×2160). fo
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Chytrý teploměr Kinsa 

Fimra Archos připravila celý systém propojených zaří-
zení, jako např. hodinky, váhu či měřič krevního tlaku
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výpočetních jader Steamroller. Poté co AMD zůstala 
poněkud ve stínu svého odvěkého rivala Intelu, 
by nyní mohla zkusit návrat na výsluní také s APU 
procesory (kódově označovanými Beema a Mullins) 
určenými pro konvertibilní ultrabooky (Beema) 
a výkonné tablety (Mulins), které jsou dalším s vý-
raznějších trendů. Čipy budou mít 2–4 výpočetní 
jádra Puma a grafická jádra GCN (Graphics Core 
Next) a jejich součástí bude i ARM koprocesor.
Samsung představil nový 8jádrový (a 64 bitový) 
procesor Exynos, který by se měl stát posilou 
mobilních zařízení. Obdobnou novinku si na CES 
připravil i čínský konkurent Huawei, svůj nový nej-
výkonnější procesor nasadí do nové řady vlajkových 
smartphonů.
Další zajímavou novinku představila čínská firma 
Rockchip v podobě zcela nového SoC (Silicon on 
Chip) čipsetu RK3288 –podle výrobce jde o vůbec 
první čtyřjádrový procesor na světě založený na 
architektuře ARM Cortex-A12. Procesor taktovaný 
na 1,8 GHz bude vyráběn 28nm technologií. Nabízí 
nižší spotřebu energie a zároveň vyšší efektivnost 
integrovaného CPU a GPU. Díky grafickému čipu 
Mali T624 zvládne dekódovat H.265 videa, poradí 
si i s podporou 4G LTE sítí. 
A podobně jako výkonné smartphony začínají po-
stupně zasahovat do světa počítačů, z druhé strany 
se jimi nejvíce využívaný operační systém Android, 
určený původně pro malá kapesní mobilní zařízení, 
už v poslední době začíná stěhovat díky tabletům 
i do větších „klasických“ počítačů – např. Lenovo 
představilo all-in-one počítač N308 vybavený tímto 
operačním systémem. Acer dokonce 27palcové 
(!) All-in-one PC TA272 HUL s rozlišením 2560 x 
1440 a se čtyřjádrovým čipem Tegra, fungující na 
Androidu.
Výrobci také experimentují stále častěji i s hybrid-
ními zařízeními, které kombinují různé technologie 
a operační systémy. Představiteli této kategorie 
jsou různé notebooky s odnímatelnými displeji 
fungujícími jako tablet s Androidem a Windows 
(např. ASUS Transformer Book Duet fungující až 
ve čtyřech různých módech).

Ve znamení nositelné elektroniky: 
hodinky a náramky dohlížejí na zdraví
Poté, co se nedávno představily světu chytré ho-
dinky Pebble a Samsung Galaxy Gear, komunikující 
s počítači a smatrphony, a jejich obdoby v provedení 
dalších firem, nenechal jejich úspěch a zájem trhu 

samozřejmě v klidu řadu 
dalších výrobců elektroniky. 
To dokumentují další „klony“ 
či alternativy chytrých ho-
dinek jako Qualcomm Toq, 
CooKoo, Archos či Meta-
Watch Frame. A je logické, že 
ačkoli byly zatím tyto chytré 
věcičky hlavně doménou 
startupových firem (často 
doslova firem jednoho 
produktu) nezůstanou ani 
stranou pozornosti gigantů 
typu Apple a Google.
Obdobnou skupinu před-
stavují produktové novinky 

zaměřené na oblast pomůcek a doplňků pro fitness 
a zdraví. Jde hlavně o různé náramky umožňující 
kontrolovat nejen pohyb a překonanou vzdálenost, 
ale také (a především) zdravotní parametry v po-
době měření různých životních funkcí – tepovou 
frekvenci, ale i hladinu glykemie a další parame-
try. Slouží tedy nejen jako tréninkové pomůcky, 
ale i k monitorování zdravotního stavu. Cenu CEA 
(pořadatele CESu) za inovaci získala např. podvodní 
senzorická jednotka Instabeat, která je součástí pla-
veckých brýlí a kombinuje v sobě i počítač a moni-
toring nejrůznějších parametrů, jako jsou uplavaná 
vzdálenost, rychlost, srdeční tep apod. a dokáže 
je předávat do cloudu, sociálních sítí a tabletů či 
smartphonů. 
Dalším zajímavým příkladem využití mobilních 
technologií k medicínským účelům je chytrý teplo-
měr firmy Kinsa, který naměřené údaje posílá přímo 
z teploměru do mobilního telefonu, kde speciální 
aplikace udržuje přehled o vývoji symptomů a na-
bízí i další informace. Funguje s přístroji iPhone 
nebo iPad, výrobce ale už pracuje i na propojení 
s Androidem. 

Různé senzorické doplňky chytrých telefonů se 
již postupně mezi rekreačními sportovci docela 
zabydlely, další elektronické náramky představily 
LG a Samsung aj. A protože senzory na snímání 
tělesných funkcí se obvykle připevňují na zápěstí 
v podobě chytrých náramků či hodinek, získal tento 
trend označení „wrist revolution“, což do češtiny 
volně překládáme jako „náramková revoluce“.
Na tato chytrá zařízení se zaměřila např. i francouz-
ská firma Archos, zmíněná v souvislosti s chytrými 
hodinkami, která připravila kromě náramku Activity 
Tracker, jež slouží např. jako krokoměr nebo ukazatel 
spálených kalorií, dokonce i obojek Smart Tracker, 
umožňující sledovat polohu zvířecích domácích 
miláčků na displeji smartphonu. Všechny novinky ze 
sérií s označením Connected Objects bude možné 

přes Bluetooth Low Energy spárovat se smartphony 
a tablety vybavenými operačním systém Android 
nebo iOS – např. chytrou váhu Connected Scale, 
nebo měřič krevního tlaku. A dokonce celý systém 
řešení Archos Connected Home, které pomohou 
z těchto různých zařízení vytvořit chytrou domác-
nost ovládanou pomocí tabletu.

Auta budou stále chytřejší 
a propojená
Kromě tradičních novinek z oblasti spotřební elek-
troniky, smartphonů i méně chytrých telefonů 
a počítačů a jejich komponent a doplňků byl ne-
přehlédnutelným fenoménem letošního ročníku 
CES také trend nástupu digitálních technologií a in-
teligentních systémů do další sféry našeho běžného 
života: do vozidel. V Las Vegas si dalo rendez-vouz 
také 9 z 10 největších výrobců automobilů. Výrobce 
mobilních procesorů Qualcomm ještě před zaháje-
ním veletrhu představil novou třídu závodních vozů 
– elektrickou formuli Formula E. Continental hodlá 
spolupracovat s IBM na zavedení přirozeného jazyka 
do procesu řízení vozidel a představil technologii 
Smart Speech a projekt Connected Electronic Ho-
rizon, který bude využívat rozšířená cloudová data.

Robotická auta už úspěšně otestoval Google, 
vlastní robotické auto představily automobilky 
Audi, Volkswagen a Volvo chce uvést na trh auta 
schopná se sama řídit až do rychlosti 50 km.h-1 
(rychlostní limit technologie je nastaven vzhle-
dem k tomu, že by měla být využívána hlavně při 
provozu i v silničních zácpách), dokonce už letos. 
Obdobný systém „autopilota” vyvíjejí i německé au-
tomobilky Audi, BMW, Daimler i další. Právě Google 
a Audi představily na CESu nový palubní systém 
se zabudovaným operačním systémem Android 
a službami od Googlu. ■� /jv/

Hitem letošního roku by měla být i nositelná 
elektronika - např. chytré hodinky

Hon za rekordy pokračuje: LG a Samsung představily první 105“ zakřivenou 
Ultra HD TV na světě

Continental a IBM představily jak se vozidla díky 
projektu Connected Electronic Horizon budou moci 
„podívat za roh“ a predikovat dopravní podmínky

Audi a Google mají velké ambice s novými 
technologiemi v inteligentních vozidlech
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MEE tEchnologiE – rEvolucE na obzoru?

Český komitét pro vědecké řízení (ČKVR, www.ckvr.eu) patří mezi domácí instituce s dlouholetou 
historií – byl založen v roce 1926 a mezi jeho členy patřili i významní průmyslníci jako např. 
Tomáš a Jan Baťové. V současné době se angažuje v prosazování pozoruhodné technologie, 
která by podle jeho představitelů mohla znamenat revoluci v průmyslové výrobě. Touto fu-
turistickou záležitostí je Metallurgical Electroforming Engineering Technology (Metalurgicko 
galvanoplastická strojírenská technologie) pro níž se užívá zkratka MEE technologie. 

Představitelé ČKVR charakterizují MEE jako unikátní 
technologii, která možná předbíhá dobu a bude 
doceněna později, jako tomu nezřídka bylo u jiných 
významných objevů.
Tato technologie vytváří nové technologické 
postupy na základě několikaletých výzkumných 
prací a know-how. Jde o postupy, kterými byla 
upravena řada výrobních technologií, aby bylo 
možné nanášet silnější vrstvy. V podstatě jde o roz-
šíření nanotechnologie do dalších oblasti použití. 
To znamená takové postupy, jejichž pomocí lze 
nově vyrábět široké spektrum různých kovových 
výrobků s několikanásobně nižšími vý-
robními náklady ve srovnání s klasickými 
strojírenskými technologiemi. Dovoluje 
vyrábět výrobky jinými technologiemi 
nevyrobitelné. Vstupem může být tříděný 
kovový odpad, nebo rudný koncentrát. 
Přibližná spotřeba elektrické energie na 
rozklad a opětovné nanesení 1 kg kovu 
je v případě 1000 A a 1 až 2 V pouze  
1 až 2 kWh elektrické energie.

Dočká se „odložená“ 
technologie renesance 
v nových podmínkách?
Electroforming je známý technolo-
gický proces, který se přestal rozvíjet 
před asi 120 lety, s řadou negativních 
limitujících faktorů, jako je vliv silokři-
vek, vodíková nemoc atd. Českému 
vědeckému týmu se podařilo omezit 
limitující faktory pomocí několika kroků. 
MEE technologii je dnes možno použít 
ve výrobě na laboratorní úrovni pěti ověřenými 
způsoby, které tvoří know-how:

1. Metoda nízkotavného kovu
Nízkotavitelné slitiny byly vynalezeny českými od-
borníky. Základem této metody je speciální kovová 
slitina, ze které se při teplotě od 50 do 90 °C odlévá 
model, který tvoří budoucí dutinu nového výrobku. 
Model se odlévá nejen do kovových, ale i do sili-
konových a sádrových forem, které více vyhovují 
v menší sériové výrobě nebo při výrobě prototypu. 
Na vytvořený model se pak galvanicky nanáší zvo-
lený kov buď klasickým vanovým způsobem, nebo 
v prostoru pomocí nové tryskové technologie. Dále 
je možno nanášet různé kombinace kovů v libovolně 
volitelných tloušťkách vrstvy. Po dosažení žádané síly 
vrstvy se pak model vypustí a výrobek je vytvořen. 

2. Trysková technologie
Byl vytvořen systém tryskového nanášení materiálu 
s elektronickou regulací, který odstraňuje vliv siločar 
a dovoluje zvýšit rychlost nanášení. Tato trysková 

technologie dovede v prostoru (i mimo vany) řídit 
nanášení kovu z elektrolytu řádkovým způsobem 
jednou, nebo více tryskami s elektronickým proudo-
vým nebo polohovým řízením, eventuálně obojím 
způsobem. Tento postup umožňuje také potřebné 
nanášení do trub, závitů a štěrbinových mezer.

3. Granulová technologie
Posunuje možnosti vzniku tzv. vodíkové nemoci 
(houbovitosti). Minimalizuje výrobní prostředky 
a podstatně urychluje výrobu. Snižuje nároky na 
výrobní prostory a výrazně i spotřebu elektrolytu.

4. Knotové nanášení
Prakticky se jedná o „svařování za studena“ i různo-
rodých součástí bez isotermických kazů. Používá 
se při opravách a renovacích. Dosahuje minimální 
spotřeby materiálu a energie.
Široké použití v různých výrobách např. spojování 
trub a všech ostatních kovových součástí bez 
nutnosti kontroly spojení „svaru“ rentgenem.

5. Kontinuální technologie
Kontinuální automatizovaný technologický proces, 
kterým se může vyrábět
●●  potrubí různých tvarů včetně víceplášťových 
topných spirál
●●  voštinové pevnostní profily zejména pro stavební 
průmysl
●●  pneumatické a hydraulické logické obvody a další 
podobné výrobky

Jak v tuzemsku, tak i v zahraničí neexistuje zatím 
(podle provedených rešerší) podobná techno-
logie srovnatelná s MEE technologií v této šíři 
a komplexnosti.

Ekologie a úspory
Při dobře zvládnuté MEE technologii se jedná o ví-
ceméně bezodpadní systém, který kovy využívá 
z takřka 100 %, protože buď je nanášený kov na 
výrobku, nebo zůstává v roztoku, který se vrací 
do výrobního procesu. MEE technologie pomáhá 
chránit životní prostředí a nezatěžuje přírodu tak, 
jako jiné současně používané technologie.
Jako jeden z příkladů praktického využití MEE 
technologie je výroba klasického tepelného výmě-
níku – radiátoru do bytu. Původně bylo zapotřebí 
cca 35 (hutnických, slévárenských a strojírenských) 
operací, použitím MEE technologie se tento počet 
zredukoval do pěti.
Uvedené údaje platí pro vytváření výrobků z mědi 
a niklu v laboratorních podmínkách. Pro masové 
použití MEE technologie v průmyslu je ale zapo-
třebí realizace aplikovaného výzkumu efektivního 
nanášení železa, včetně zjištění podmínek nanášení 
v poloprovozu a v provozu. To představuje přibližně 
roční práci dobře vybavené laboratoře, nástrojárny, 
včetně dalších obslužných pracovišť a týmu inter-

disciplinárních odborníků. 
Realizace MEE technologie by mohla 
znamenat vytvoření nových pracovních 
příležitosti v ČR, ale masové použití MEE 
technologií by znamenalo převratné 
změny v celosvětovém průmyslu – je 
odhadováno, že výrobu cca 75 % kovo-
vých výrobků by bylo možné realizovat 
bez nutnosti použití hutí, sléváren 
a většiny strojírenských technologic-
kých operací.
Zmíněnou technologii vyvinul inter-
disciplinární tým pracující v sekci Věda 
a technika Českého komitétu pro vědecké 
řízení v Praze, ovšem tato nová unikátní 
technologie teprve čeká na svůj vstup do 
světového dění. Jde o to, kdo se jako první 
dopracuje k finálním aplikacím, které by 
měly nabídnout značné úspory v počtu 
technologických operací a snížení vý-
robních nákladů, navíc bez negativního 
působení na životní prostředí.

Odhady zmíněných úspor hovoří o několika ná sob-
ném možném snížení ve srovnání s klasickými tech-
nologiemi. Na druhou stranu jde o zvýšení ve smyslu 
zlepšení všech pevnostních parametrů. To úzce souvisí 
s rozvojem materiálového inženýrství pomocí MEE 
technologie. V průběhu elektrolýzy lze působit v pra-
covní vaně buď chemicky změnou složení elektrolytu, 
nebo fyzikálně elektromagnetickými vlnami apod. na 
materiál výrobku. Např. můžeme získat měď nesmírně 
tvrdou, nebo – při působení fyzikálních vlivů – plas-
tickou. Z obojího můžeme pak vyrobit v průběhu 
výrobního procesu kompozit z jednoho kovu. Těchto 
možností je nepřeberné a ještě nepoznané množství.
První racionální čísla o MEE technologii může při-
nést až studie proveditelnosti (feasibility study), 
která bude uvažovat nejen v tuzemském, ale v ce-
losvětovém měřítku. Ta musí obsahovat potřebná 
technická zařízení, organizaci, odborníky a finanční 
prostředky včetně termínů, ovšem je tu problém – 
její cena je cca 100 000 Eur. ■

Ing. Robert Troška, Dr.h.c., předseda ČKVR 
Ing. Bohumír Heinz, člen výkonného výboru 

Příklady výrobků realizovatelných pomocí MEE technologie
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Projekt Scan&Go – blíží Se 
konec front u Pokladen?
poprvé byl v čr v září loňského roku zprovozněn 
v hypermarketu Globus v pražských čakovicích projekt 
scan&Go, který nabízí zákazníkům možnost naskenovat si 
zboží při vkládání do vozíku a u pokladny ho pouze 
zaplatit. tento jedinečný způsob nakupování po třech 
měsících pilotního provozu využívalo již 5000 
reGistrovaných zákazníků. 

Program Scan&Go je bezplatná služba samo-
obslužného nakupování, díky které zákazník 
nemusí čekat u pokladny, ani vykládat zboží 

na pokladní pás. Na začátku nákupu si s použitím 
své zákaznické karty vyzvedne u vstupu do pro-
dejny mobilní ruční skener. Zboží naskenuje už 
při vkládání do vozíku a celkovou hodnotu svého 
nákupu má po celou dobu stále pod kontrolou. 

Na závěr zboží zaplatí u vyhrazených pokladen 
systému, aniž by vyndával zboží z vozíku. Doba 
nákupu se tak zkrátí o čas ve frontě a čas strávený 
vykládáním zboží na pokladní pás.
Projekt lidem zapojeným v programu radikálně 
šetří čas a přinesl i překvapivé obchodní výsledky. 
„Novinka přitahuje zákazníky nejen svým netra-

dičním pojetím nakupování, nýbrž také jedno-
duchostí a přehledností. Nákup v takto vybave-
ném hypermarketu je pro zákazníka příjemným 
zážitkem,“ říká Jan Šamša, ředitel čakovického 
hypermarketu.
Základem projektu je odolný mobilní skener Mo-
torola MC17 s jednoduchým ovládáním. Jde o jed-
noduchý přenosný počítač s držákem v odolném 
provedení, čtečkou čárových kódů a barevným 
displejem. Pro plnohodnotné nakupování bylo 
potřeba doplnit čárové kódy na zboží, které jej 
standardně neobsahuje, např. u pečiva. To je vy-
řešeno doplňkovým štítkem s čárovým kódem na 
boxu, kde je takové zboží umístěno. Při nákupu 
pak stačí naskenovat tento kód a skener sám 
vybídne k zadání počtu kusů. Zboží lze samo-
zřejmě také vrátit, např. když si zákazník rozmyslí 
nákup daného zboží, stačí opět naskenovat kód 
a patřičným tlačítkem zboží ze skeneru odebrat. 
Program Scan&Go vyvinula společnost Globus ČR 
ve spolupráci Wincor Nixdorf ČR, který zajišťoval 
kompletní implementaci, německým dodavatelem 
pokladních programů AWEK, nizozemskou firmou 
Re-Vision a dodavatelem skenerů Motorola Solu-
tions. ■� /pk/

Mobil jako Peněženka funGuje už i v ČeSku

ČSOB, T-Mobile a MasterCard zahájily loni pilotní provoz bezkontaktních plateb prostřed-
nictvím chytrých telefonů. Unikátní technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje 
bezdrátově komunikovat s platebními terminály bez použití bezkontaktní karty. 

Službu až do května 2014 testuje 400 klientů 
ČSOB a Ery spolu se stovkou zaměstnanců banky 
a mobilního operátora T-Mobile. Pokud se projekt 
osvědčí, přijdou na řadu i běžní zákazníci.
Vybraní účastnící pilotního provozu obdrží chytrý 
telefon s technologií NFC, do kterého si nahrají 
aplikaci MyWallet od T-Mobile, do níž jim banka 
zašle virtuální platební kartu MasterCard k jejich 
běžnému účtu (ČSOB nebo Era). 
Po nahrání karty mohou účastníci pilotu platit 
přiložením telefonu k bezkontaktnímu terminálu. 
Jde o stejné terminály, na kterých se dá platit 
i bezkontaktní kartou, což je v současnosti už 
každý třetí v ČR (tj. asi 25 000 obchodních míst 
v celé ČR – např. v obchodech Albert, Billa, DM, 
ale také na prodejních místech Českých drah 
nebo Student Agency). V Německu nabízí tuto 
možnost např. Lufthansa pro držitele korpo-

rátních platebních karet. V říjnu loňského roku 
byla služba MyWallet spuštěna také v Polsku. 
Podobně jako u bezkontaktních karet se platby 
nad 500 Kč vždy potvrzují PIN kódem. Uživatelé 
mají navíc možnost nastavit si bezpečnější mód, 
kdy je platba možná až po vstupu do aplikace 
MyWallet chráněné heslem. 
„Cílem pilotu je ověřit si zájem a názor našich 
klientů na tento typ bezkontaktních plateb, 
kdy za nákup lze zaplatit pouhým přiložením 
telefonu s nahranou virtuální platební kartou, 
ale také otestovat novou technologii a zjistit 
veškeré dopady na procesy banky. Klienti si již 
zvykli na pohodlí plateb bezkontaktními kartami 
a věříme, že platby pomocí mobilního telefonu 
jsou přirozeným dalším krokem ke zjednodu-
šení placení. Kartu lze navíc bezpečně nahrát 
a spravovat vzduchem,“ říká Marek Rehberger, 

ředitel útvaru Business Development Conveni-
ence Services ČSOB. 
„Výsledky našeho průzkumu MasterIndex potvrdily, 
že platby mobilním telefonem jsou atraktivní pro 
více než 60 % Čechů. Přinášejí jim totiž pohodlí, 
rychlost a bezpečí. Jsem rád, že jsme spolu s ČSOB 
vedle plateb přes aplikaci MasterCard Mobile nově 
začali nabízet i inovativní placení technologií NFC. 
Každý si tak může vybrat variantu, která mu v dané 
chvíli nejlépe vyhovuje,“ uvedl Miroslav Lukeš, ge-
nerální ředitel MasterCard Europe pro ČR a Slo-
vensko. ■

/pr/

po naskenování zboží má zákazník okamžitý přehled 
o celkové částce nákupu

u speciální pokladny uhradí zákazník zboží dle 
skeneru bez fronty

zboží standardně neznačené čárovým kódem, jako 
např. pečivo, bylo opatřeno doplňkovým kódem pod 
umístěným zbožím 

foto: lufthansa
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Škoda Yeti před a po modernizaci

Příležitost k bezprostřednímu srovnání se nevyskytuje často. K dojmům nasbíraným z právě 
probíhajícího dlouhodobého testu ojetiny ŠKODA Yeti se připojují dojmy z prvních kilometrů 
s čerstvou novinkou ŠKODA Yeti Outdoor. Jaké jsme zjistili rozdíly?

Světová premiéra inovovaného modelu ŠKODA 
Yeti proběhla v září loňského roku na autosalonu 
ve Frankfurtu. Hlavní změnou je absence typických 
kruhových světlometů. Nad fotografiemi nové tváře 
Yetiho jsem zaznamenal poměrně časté reakce 
typu, že mu tím vzali jediný originální prvek. Takové 
názory se ale změnily při bližším setkání s moder-
nizovaným Yetim. Vůz vzbuzuje nyní mnohem více 
respektu. Novinkou je rozdělení na dvě designové 
linie – Yeti a Yeti Outdoor. K dispozici jsem měl 
model Yeti Outdoor, určený i pro nezpevněné cesty, 
který více vychází z původního modelu. Zachovány 
zůstaly černé prahy a nárazníky včetně ochranných 
prvků. Jsou samozřejmě jinak tvarované. Černých 
ploch na náraznících však výrazně ubylo. Díky po-
užití technologii LED se změnily světelné podpisy 
předních světlometů i koncových svítilen. 

Interiér beze viditelných změn?
V porovnání se starším modelem došlo v interiéru 
k jediné na první pohled viditelné změně, a to 
ve tvaru volantu. Tříramenný volant pocházející 
z nové Octavie lépe padne do ruky. Další změny 
jsou pak v nových technologiích. Yeti Outdoor má 
nyní možnost být vybaven jako první model ŠKODA 
zpětnou parkovací kamerou. Zkoušel jsem i novou 
generaci parkovacího asistenta. Ten si dokáže sám 
najím vhodné místo a zaparkovat do podélných 
i příčných mezer. Premiéru v novém modelu za-
žívá bezklíčová technologie. Modernizace s sebou 
přinesla také nové možnosti kombinace motorů 

a převodovek, nové laky, potahové látky, dekorační 
prvky v interiéru a nové designy kol. Novinkou je 
použití mezinápravové spojky Haldex 5. generace. 

Haldex 5. generace
Systém Haldex 5. generace je ve srovnání 
s předchozí čtvrtou generací jednodušší a lehčí, 
obejde se bez tlakového zásobníku a bez elek-
tronicky řízeného zadního diferenciálu. Olejové 
čerpadlo, které tlakem na lamelách spojky ur-
čuje moment přenášený na zadní kola, pra-
cuje tak rychle, že dosahuje okamžitých reakcí 
i bez tlakového zásobníku. Distribuci točivého 
momentu na nápravách obstarává funkce 
EDS, která přibrzďováním nahrazuje závěr di-
ferenciálů. V zásadě jde o permanentní pohon. 
K úplnému odpojení zadních kol dochází jen 
ve specifických situacích např. při parkování 
nebo jízdě přímým směrem ustálenou rychlostí. 
Přesto je elektronika vždy v pohotovosti a rea-
guje na základě točivého momentu motoru, 
zohledňuje otáčky jednotlivých kol, hodnotu 
bočního přetížení i zatížení náprav a stabilizuje 
vůz v zatáčkách.

Společné prvky 
Ať zvolíme starý či nový model, hlavním prvkem 
výbavy interiéru Yetiho i nadále zůstává systém 
zadních sedadel VarioFlex. Všechna tři sedadla lze 

jednotlivě sklápět, posouvat vpřed i vzad, měnit 
úhel sklonu opěradla nebo je zcela vyjmout z vo-
zidla. Pokud vyjmeme pouze prostřední sedačku, 
lze krajní sedačky posunout víc do středu od dveří, 
čímž se interiér promění v pohodlný čtyřmístný vůz 
s dostatkem místa. Posun zadních sedadel umožní 
zvětšit zavazadlový prostor z minimálních 405 l na 
maximálních 510 l. Po vyjmutí všech třech zadních 
sedadel naroste objem pro náklad až na 1760 l. Pro 
potřebu převozu delšího materiálu je možno zcela 
sklopit přední sedadlo spolujezdce. Společná jsou 
také velmi příjemná, v zavazadlovém prostoru umís-
těna upevňovací oka a sklopné háčky na zavěšení ta-

šek. Uspořádání prostoru vzadu a pohodlný přístup 
díky velkým pátým dveřím dělají z Yetiho šampióna 
v univerzálnosti mezi kompaktními vozy SUV. 

Cenové srovnání 
Oba srovnávané vozy jsou ve výbavovém stupni Ele-
gance. Nový Yeti Elegance Outdoor osazený motorem 
2,0 TDI o výkonu 81 kW propojený s ručně řazenou 
6stupňovou převodovkou a pohonem kol 4x4 stojí 
594 900 Kč. Téměř maximální výbavu za příplatek 
představují položky jako modrá Lava metalíza, 17“ kola, 
čalounění kůže/alcantara, bixenony a zadní svítilny 
s LED technologií, navigace s DVD, s CD měničem 
a sound systém s digitálním ekvalizérem, vyhřívaná 
sedadla, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, panora-
matická otevírací střecha, parkovací asistent, parkovací 
kamera a bezklíčový systém KESSY. S touto výbavou 
vyjde cena nového vozu na 812 400 Kč. Zajímavou 
alternativu k nákupu nového vozu představuje dlou-
hodobě testovaný Yeti Elegance Mont Blanc z roku 
2012. Je konfigurován v atraktivní kombinaci motoru 
2,0 TDI o výkonu 103 kW, automatické 6stupňové DSG 
převodovky a pohonu všech kol 4x4. S podobnou 
výbavou bez koženého čalounění a technologických 
novinek by nový Yeti vyšel na 796 000 Kč. Pořízen 
byl ale jako roční vůz ze ŠKODA Plus z Autosalonu 
Klokočka Centrum a.s. Po 20 000 km odsloužených 
v automobilce byl k dostání za 599 000 Kč. V podstatě 
by se dalo říci, že nákupem ročního vozu v rámci pro-
gramu ŠKODA Plus se pořídí velmi bohatá příplatková 
výbava zdarma. ■� Luděk Kortus

V interiéru moc viditelných změn nehledejte, vše je 
v technologiích

V rámci sjednocení vzhledu modelů ŠKODA jsou u inovované verze zdobeny zadní dveře kubistickými prolisy 
po obou stranách registrační značky
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Nismo Watch pro Nismo

Automobilka Nissan uvede na trh chytré hodinky, které umí sledovat výkon vozu i řidiče. Jak 
napovídá jejich název – Nismo Watch – jsou určeny pro model Nissan Nismo a půjde o vůbec 
první hodinky na světě, které řidiče spojí s jeho vozem a umožní mu v reálném čase sledovat 
biometrická data a dosáhnout vyšší efektivity řízení. 

Hodinky, představené na frankfurtském auto-
salonu, jsou prvním krokem společnosti Nissan 
do světa tzv. využitelných technologií. Umožní 
řidičům připojit se k vozu 
pomocí technologie Blue-
tooth Low Energy a sledo-
vat na základě průměrné 
rychlosti a spotřeby paliva 
účinnost motoru, kontrolo-
vat během jízdy telematické 
údaje a údaje o výkonu vozu 
a prostřednictvím pulsmetru 
zaznamenávat biometrická 
data. 
V loňském roce uvedl Nissan 
do provozu zařízení Nismo 
Lab – speciální mobilní la-

boratoř vybavenou nejnovějšími pokročilými 
biometrickými tréninkovými pomůckami, mj. 
i přístrojem pro sledování mozkové činnosti 

a nástrojem JukeRide pro analýzu výkonu, který 
během závodu v reálném čase zaznamenává 
biometrické a telematické údaje o jezdcích a vo-
zech týmu Nissan Nismo. Divize Nismo chce nyní 
tyto nástroje nabídnout ve formě nositelných 
technologií i majitelům vozů Nissan. Zaměřit se 
chce především na:
●●  EKG (elektrokardiogram) – umožňuje měření 
intervalu R-R, tedy srdeční frekvence a odhalení 
nastupující únavy,
●●  EEG (elektroencefalogram) – sleduje úroveň sou-
středění a emočního vypětí řidiče, 
●●  Měření teploty kůže – umožňuje zaznamenat 
tělesnou teplotu a úroveň hydratace orga-
nismu.

Hodinky Nismo mají přehledné uživatelské 
rozhraní ovládané dvěma tlačítky. Napájeny 
jsou lithiovou baterií, která se dobíjí přes port 
micro USB, a při běžném používání by měla na 
jedno nabití vydržet nejméně týden. Stylový je 
i jejich obal vyrobený z pneumatik a gumy ze 
závodních okruhů. V hodinkách bude i software 
Social Speed umožňující sledovat a hodnotit 
společenský život svého majitele na sociálních 
sítích. ■

i v Německu stáčejí tachometry 

Podle německého automobilového klubu ADAC má v Německu 30 % ojetých vozidel stočený 
tachometr. Celková škoda způsobená běžným motoristům při pořízení ojetého auta se tak 
ročně odhaduje na téměř 164 mld. korun.

Stáčení tachometrů není pouze ryze českým fe-
noménem, jak se mnoho lidí domnívá. Proto při 
dovážení neprověřených ojetin z Německa by si 
měli lidi dát větší pozor, jak upozorňuje společnost 

Cebia. Navíc si často neprověří nejen historii, ale ani 
původ vozidla a spoléhají na tvrzení dovozce. V ČR 
jsou tak často legalizovaná odcizená a předělaná 
vozidla z celé Evropy.
Manipulace s tachometrem umožňuje nedosta-
tečně chráněný software některých výrobců a volně 
dostupné programové vybavení, kterým je možné 
stav tachometru upravit a ihned tak zvýšit cenu 
ojetého vozidla. „Jednoduchost stočení tachometru 
a okamžité zvýšení prodejní ceny je prostě neodola-
telnou motivací pro mnohé prodejce ojetých vozů 
nejen u nás a v Německu, ale i jinde ve světě,“ řekl 
Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.
V Německu je stáčení tachometrů trestným či-
nem. „Přesto se ukazuje, že je to velký problém 

a samotné legislativní opatření ho nevyřeší. 
V praxi je totiž velmi obtížné stočení dokázat 
konkrétní osobě, obzvlášť pokud chybí servisní 
záznamy k vozidlu nebo jsou rovněž zfalšovány. 
U nás nelegální manipulace s tachometrem 
není trestným činem a jedinou možností, jak 
se vyhnout stočenému vozidlu, je prověření 
jeho historie. Třeba pomocí našeho systému 
AUTOTRACER na www.zkontrolujsiauto.cz,“ do-
plnil Pajer.
Základem kvalitního prověřování vozidel je ši-
roká datová základna s informacemi z historie 
vozidel jak z ČR, tak ze zahraničí. Datová zá-
kladna Cebia, sloužící jako zdroj pro všechny 
její systémy, se za posledních 5 let pětinásobně 
zvětšila až na současnou více než půl miliardu 
záznamů. Cebia tak disponuje technickými údaji 
minimálně k 525 000 000 VIN. 80 % dat pochází 
z ČR, z toho 60 % poskytují autorizované servisy, 
20 % bazary, zbytek ostatní firmy působící v au-
tomobilovém průmyslu. 20 % dat pak plyne ze 
zahraničí. ■

solárNí auto od Fordu 

Technologií pro rozvoj ekologických vozidel přibývá a jeden z nejnovějších příspěvků před-
stavila automobilka Ford na veletrhu CES v Las Vegas v podobě projektu nazvaného C-MAX 
Energi Solar Concept.

Jde o vozidlo, které by mělo být z podstatné části 
poháněno energií získanou z výkonného střešního 
fotovoltaického panelu. Solární Ford by měl nabízet 
podobný komfort jako vozidla plug-in hybrid, ale 
nevyžaduje pro dobíjení připojení k dobíjecí stanici. 
Jak již název napovídá, střešní solární panel by měl 
pomoci nasbírat za jeden den obdobné množství 
energie potřebné k dosažení stejného výkonu jako 

C-MAX Energi Hybrid. Ale nový sluneční model se 
toho snaží dosáhnout, aniž by musel spoléhat na 
„staromódní“ napájecí síť. Samotný panel obsa-
huje speciální solární koncentrátorové čočky, které 
fungují jako zvětšovací sklo soustřeďující sluneční 
svit na požadované místo – v tomto případě na 
střeše vozu – k většímu výkonu pro výrobu ener-
gie. Nyní se testuje, zda je koncept C-MAX Energi 

Solar vyvíjený ve spolupráci s výzkumníky firmy 
Ford a Georgia Tech, kteří pomáhali s vývojem pa-
nelového systému, opravdu životaschopný pro 
sériovou výrobu. ■
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Nárazové zkoušky u audi

Modely Audi patří bezesporu mezi značky považované za nejbezpečnější vozy. K tomu museli 
ale inženýři a vývojáři ujít pořádný kus cesty s neustálými zkouškami a testy, aby každý vůz 
byl pro řidiče v případě nehody ochranou a ne smrtící pastí. 

Bezpečnost má u Audi dlouhou tradici. Poprvé se 
tak stalo před 75 lety. Inženýři společnosti DKW 
(jedna ze čtyř minulých značek Audi) nechali kon-
cem roku 1938 sjet ze svahu v Golmu u Postupimi 
malý vůz F7, aby se cíleně převrátil. Pro účel havárie 
použili pomocnou rampu a chtěli tím názorně de-
monstrovat vysokou úroveň bezpečnosti a stability 
tohoto automobilu. Před zraky udivených diváků se 
malý vůz několikrát převrátil a nakonec se zastavil 
s běžícím motorem a téměř nepoškozenou karo-
serií. Tato událost znamenala začátek nárazových 
testů u Audi.

Mezi milníky patří mimo jiné vývoj deformačních 
zón, které snižují riziko poranění pro řidiče a ces-
tující. Například již NSU Prinz z roku 1958 dokázal 
pohltit při čelní kolizi svou deformační zónou ne-
malou část nárazové energie. Koncem 60. let se 
při vývoji NSU Ro 80 a prvního Audi 100 začaly 
poprvé používat figuríny pro analýzu vlivu nárazu 
na člověka.
Pro lepší opakovatelnost výsledků nárazových zkou-
šek byla v roce 1970 v Ingolstadtu otevřena první 
hala Audi pro nárazové zkoušky, která po mnoha 
úpravách slouží dodnes. Zpřesňovaly se metody 
měření včetně kamerové techniky, která umož-
ňovala lépe analyzovat slabiny vyvíjených vozidel. 
Patentovanou inovací Audi z této doby byl systém 
Procon-ten (programmed contraction and tension), 
kde se při čelním nárazu přitáhl volant k přístrojové 

desce a napnuly se bezpečnostní pásy na předních 
sedadlech. Systém zavedený v roce 1986 výrazně 
snížil riziko poranění hlavy řidiče a byl nahrazen až 
plošným zavedením airbagů.
Kromě nárazových zkoušek v laboratorních pod-
mínkách nalézala od poloviny 90. let ve vývoji stále 
větší uplatnění také data ze skutečných nehod. 
V roce 1998 založila společnost vlastní oddělení pro 
výzkum nehod AARU (Audi Accident Research Unit) 
a ve spolupráci s univerzitními lékaři v Řeznu vyhod-
nocuje data o nehodách a vypracovává možnosti 
pro optimalizaci nových modelů. V současnosti 
lze ve virtuální realitě napodobit téměř libovolnou 
nehodu, od střetu s chodcem, přes čelní kolize až 
po boční nárazy. Jen této oblasti se u Audi věnuje 
více než 200 specialistů, kteří každý měsíc realizují 
na 20 000 simulací nárazů, často až dva roky před 
vznikem prvního prototypu. ■

víte, co zNameNají 
zkratky moderNích 
systémů vozidel?

Rozvoj automobilismu s sebou přináší i ná-
stup nových technologií a systémů do vozi-
del všech kategorií. Někdy je ovšem složité 
se v nich vyznat, k čemuž často výrazně 
přispívají i samotní výrobci, kteří různé 
pojmy navíc označují vlastními marketin-
govými názvy. Užitečnou pomůckou by 
vám v tom mohl být i tento přehled zkratek 
(a jejich významů) používaných v automo-
tive branži, s nímž se budete v TechMaga-
zínu setkávat od tohoto vydání pravidelně, 
který jsme pro vás připravili ve spolupráci 
se společností Besip.

4WD (Four-Wheel Drive) – pohon všech čtyř 
kol. Systém s mezinápravovou spojkou má za 
úkol zlepšit trakci vozidla v terénu mimo silnici.

4WS (Four-Wheel Steering) – řazení všech čtyř 
kol.

4Motion (Four Motion) – automobil s pohonem 
všech kol (dříve i Syncro), u modelů s příčně 
uloženými motory prostřednictvím lamelové 
spojky Haldex, u modelů s podélně uloženým 
motorem prostřednictvím mezinápravového 
diferenciálu Torsen.

4x4 – Automobil s pohonem všech čtyř kol.

ABA (Adaptive Brake Assist) – přizpůsobení 
prahu aktivace HBA (hydraulický brzdový asis-
tent) dopravní situaci. Zkracuje dráhu potřeb-
nou pro zastavení. Požadavek přichází od DAS 
(Driver Assistance System), např. ACC (Adaptive 
Cruise Control – radar pro kontrolu vzdálenosti/
odstupu od vozidla jedoucího vpředu).

ABC (Active Body Control) – aktivní zavěšení 
kol. Elektronicky řízené hydraulické válce na 
nápravách kompenzují kolísání a sklon karosérie 
při akceleraci při jízdě v zatáčce nebo brzdění.

ABD (Automatisches Brems-Differential) – auto-
matická diferenciálová brzda. Funguje podobně 
jako ASR, při prokluzování při malých rychlos-
tech přibrzďuje kolo / Porsche.

ABS (Anti-lock Braking System) – protiblokovací 
systém brzd. Elektronický systém zabraňuje zablo-
kování kola řízeným přerušovaným brzděním a tím 

ztráty adheze (přilnavosti) 
kola k vozovce. Zajišťuje 
ovladatelnost vozidla při 
brzdění; vozidlo zůstává 
v mezích fyzikálních zá-
konů řiditelné na rozdíl-
ných površích. ■

První řízená havárie pro demonstraci stability 
a bezpečnosti malého vozidla DKW F7 z roku 1938

Počátky nárazových testů ...

Koncem 60. let se začaly poprvé používat figuríny pro 
analýzu vlivu nárazu na člověka

....a současnost

Systém Procon-ten, zavedený v roce 1986 výrazně 
snížil riziko poranění hlavy řidiče a byl nahrazen až 
plošným zavedením airbagů. Při čelním nárazu se 
využitím pohybu motoru směrem k interiéru 
prostřednictvím ocelových lan a vodicích kladek 
přitáhl volant k přístrojové desce a napnuly se 
bezpečnostní pásy na předních sedadlech. 
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Opel MOkka 1,4 16V TurbO 4x4

Módní trend v podobě velkých modelů offroad dal základ také menším vozům SUV, tzv. sub-
kompaktním crossoverům, jejichž trh se velmi rychle rozrůstá. Robustní konstrukce a vyšší 
posed dávají větší pocit bezpečí, ale své hraje také nižší cena oproti velkým offroadům. 
Automobilky proto do svého portfolia postupně zařadily i tento segment. Výjimkou není ani 
koncern GM, z jehož nabídky se dostaly na náš trh dva modely: Chevrolet Trax a sesterský 
model Opel Mokka, který jsme měli možnost vyzkoušet.

Mokka sází na vnější vzhled. Robustnost a vysoké 
boky přidávají vozu na eleganci. Praktický a také 
pěkný designový prvek jsou střešní ližiny. Naopak 
oplastování karoserie mi přijde zbytečné, vzhledem 
k tomu, že Mokka se světlou výškou pouze 157 mm 
není stavěná do terénu. Přední partie vozu jsou zají-
mavé svým zploštělým vzhledem, ale jde o identitu 
a tohle vozidlo jistě poznáte na dálku. Vzhledem 
k vyšším proporcím je zabezpečeno pohodlné 
nastupování i vystupování. Velmi příjemná jsou 
velká přehledná zpětná zrcátka. I když je délka vozu 
„pouze“ 4,28 m, nabízí plnohodnotný interiér pro 5 
pasažérů. Díky své robustnosti má výborný přístup 
do zavazadlového prostoru, který ale nabízí prů-
měrných 356 l objemu pro zavazadla. Po sklopení 
zadních sedadel se dá zvětšit maximálně na 1372 l. 
Rezervní kolo není ve výbavě, pouze za příplatek. 
Díky vyššímu posedu se nastupuje i vystupuje 
velmi pohodlně a co musím pochválit, jsou spe-
ciální ergonomická přední sedadla, která dobře 
podpírají stehna a drží záda. Interiér se mi líbil i kvůli 
dvoubarevnému provedení v šedé a světlé hnědé 
barvě, evokující název vozu Mokka. Ocenil jsem také 

umístění provozních budíků pod stříškou, jež je cloní 
proti slunečnímu svitu a také středový displej pro 
rádio, navigaci a parkovací kameru, rovněž odstíněný 
praktickým zastřešením. Bolístkou modelů Opel je 
zbytečně velké množství tlačítek na středovém pa-
nelu, ale možná je to jen o zvyku. Zajímavé je řešení 
páky ruční brzdy, kde tvůrci přesunuli uvolňovací 
prvek z čela páky na vršek, čímž by se měl tlačit 
pouze uchopením za páku. Po několikátém pokusu 
se mi to povedlo, opět jde jen o zvyk.
Mokka, byť teoreticky malé auto, je velmi dobře vy-
baveno technologiemi už v základní nabídce, ať už 
jde o ESP s brzdovým asistentem, protiprokluzový 
systém, či asistent pro vyjíždění nebo sjíždění ze 

svahu. Jelikož byl testovaný vůz v nejvyšší výbavě 
Cosmo, nechybělo v nabídce mnoho příplatko-
vých prvků, jako např. radar oznamující vozidla 
před vámi, tempomat s brzdnou funkcí, systém 
akustické signalizace o vybočení z jízdního pruhu 
nebo výborná funkce sledování dopravních značek. 
Luxusním prvkem, známým spíše z o třídu větších 
vozů, je vyhřívaní věnce volantu, což ocení řidiči 
hlavně v mrazivých dnech. 
Pohon Mokky zajišťuje zážehový čtyřválec o objemu 
1,4 l a výkonu 103 kW dopovaný turbodmychadlem. 
Motor příjemně táhne již od 1500 otáček. Pro měst-
ský provoz, kam Mokka směřuje, je skvěle použi-
telný. Poté je ale potřeba zvýšit otáčky přes 3000, 
aby se vůz choval svižněji. Zvuk motoru je příjemný 
a v prostoru kabiny dobře odhlučněný. Spotřeba se 
po městských aglomeracích pohybuje pod hranicí 
8 l a v kombinovaném provozu se dá stlačit k 6 l na 
100 km, ale pokud se dodržuje dálniční povolená 
rychlost, spotřeba ukazuje k devíti litrům.
Mokka nabízí pohon všech kol, ale jelikož se ne-
jedná o vůz do terénu, jak jsem již zmiňoval, systém 

s automatickým přiřazováním až 50 % točivého 
momentu na zadní nápravu, pomáhá zlepšit hlavně 
trakci na silnici a nebo na klouzavém povrchu. Vý-
kon na kola je přenášen prostřednictvím 6stupňové 
manuální převodovky. Pěkně naladěný je podvozek. 
Díky celkové šířce se vozidlo v zatáčkách nenaklání 
a výborně drží stopu.
Mokka je vozidlo s určením do městské zástavby 
s poměrně slušnou pohonnou jednotkou, které díky 
naladění podvozku dovolí i sportovnější jízdu. Líbil se 
mi pěkně zpracovaný interiér a bohatá výbava již od 
základního provedení. Nedostatkem je menší prostor 
pro zadní cestující hlavně v oblasti kolen. ■� /pk/

Opel MOkka 1,4 16V TurbO 4x4
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Brusel povolil elektroniku v letadlech, 
amerika se telefonování za letu Brání 

Americký úřad pro letectví (FAA) i Evropská agentura (EASA) rozhodly povolit používání 
elektroniky na palubách letadel a testují možnost používat během celého letu všechny funkce 
mobilů včetně telefonování. Aerolinky pak budou mít na výběr, zda nová pravidla zavedou 
nebo částečně zůstanou u starších, přísnějších předpisů. 

Od letošního roku už nebude nutné v letadle vypínat 
mobily a laptopy – tedy aspoň u evropských leteckých 
dopravců. Evropská agentura EASA rozhodla povolit 
používání všech běžných elektronických zařízení na 

palubách letadel. Mobilní telefony, tablety a další pří-
stroje tak už nemusí být během pojíždění, vzletu a při-
stání vypnuté, ale pouze přepnuté do módu „letadlo“. 
Nový předpis se týká všech přenosných elektronických 
přístrojů, které ale nesmí být připojené k žádné síti. 

Rozhodnutí závisí na dopravcích
EU očekává, že evropské aerolinky nová pravidla 
začlení do svých předpisů, konkrétní termíny a pod-
mínky, za kterých bude možné přístroje používat, 
závisí na rozhodnutí jednotlivých společností – ty 
mohou ovšem nechat v platnosti i dosavadní, přís-
nější pravidla. Čeští dopravci ČSA a Travel Service se 
už dříve vyjádřili, že používání elektroniky během 
celého letu povolí, jakmile to Brusel umožní. 
Eurokomisař pro dopravu Siim Kallas se nechal slyšet, 
že současná změna je jen začátkem, příští rok by mohlo 
následovat uvolnění pravidel pro telefonování za letu 

a datová připojení. Testování probíhá na letech někte-
rých britských aerolinek, nicméně ověřování si vyžádá 
určitou dobu. Používat datové připojení je možné už 
nyní v letadlech vybavených příslušným palubním 
systémem, ovšem až po dosažení cestovní hladiny 
– na zemi, během startu a přistávání stále platí zákaz. 

Američané raději vše při starém
V říjnu loňského roku pravidla používání elektronic-
kých zařízení uvolnila i americká vládní agentura 
FAA, která rovněž zvažuje povolit telefonování, posí-
lání textových zpráv a připojení k internetu během 
všech fází letu. Nicméně realita může být zcela jiná: 
i když FAA nakonec používání všech funkcí mobil-
ních telefonů povolí, možnost telefonování za letu 
narazila na odpor samotných aerolinek. Například 
Southwest Airlines a Delta Air Lines, které patří 
mezi největší americké i světové letecké dopravce 
tuto novinku zavádět nehodlají. Delta Air Lines už 
dříve uvedly, že telefonování nepovolí, Southwest 
provedly průzkum mezi cestujícími, který ukázal, 
že 60 % dotázaných je „zcela proti“ telefonování 
za letu. Také American Airlines a United Airlines 
se budou rozhodovat na základě názoru svých 
zákazníků. A těm se, jak ukázal průzkum agentury 
AP, nemusí používání mobilů za letu líbit – proti se 
vyslovila téměř polovina (48 %) Američanů, pro jen 
necelá pětina (19 %) dotázaných. ■

Tento zákaz už by na evropských aeroliniích nemusel 
od letošního roku platit, u amerických dopravců si 
však z mobilu v letadle přes povolení FAA nezavoláte

evropa ztíží přesuny levných pracovníků 

Ministři práce zemí EU ještě před koncem loňského roku předběžně schválili přísnější pravidla 
pro zaměstnávání levných dočasných pracovních sil z východoevropských zemí unie a odjinud. 
Cílem tohoto opatření je zabránit rozsáhlým sezonním přesunům nejlevnějších zaměstnanců 
z jedné země do druhé. Konečnou dohodu by měly dojednat země EU a Evropský parlament.

Unie tak vyhověla požadavkům silných evrop-
ských odborů a zemí, jako je Francie či Německo, 
proti zpřísňování pravidel evropského pracovního 
trhu se naopak vyslovily některé východoevropské 
země. Opatření jsou reakcí na stížnosti západoev-
ropských odborů a některých zemí, že současná 
unijní legislativa dává firmám možnost přesouvat 
levné zaměstnance sezonně z jedné země EU do 
druhé, což podle zástupců odborářů umožňuje 

firmám zaměstnávat za nižší mzdy zahraniční 
dělníky a bere tak práci domácím pracovníkům. 
Každý rok tak přemísťují zaměstnavatelé z EU 
mezi jednotlivými zeměmi miliony pracovníků. 
Týká se to hlavně stavebnictví, zemědělství, po-
hostinství a dopravy. Podle údajů francouzské 
vlády se jen ve Francii počet takových pracov-
níků letos zvýšil na více než 200 000 osob. Firmy, 
zaměstnávající levné dělníky, kteří přicházejí za 

prací z východních zemí EU, tak budou mít těžší 
podmínky – návrh na zpřísnění pravidel donutí 
firmy k většímu papírování ve snaze dokázat, že 
dočasné kontrakty se zahraničními pracovníky 
jsou uzavřeny „v dobré víře“. ■

Náborem a transfer levných sezónních pracovních sil 
z východoevropských zemí už bude v EU těžší

zájem o stáže ve firmách roste

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, který realizuje příspěvková organizace MPSV Fond 
dalšího vzdělávání, má úspěch, jaký jeho autoři zřejmě ani neočekávali. O inovativní způsob 
dalšího vzdělávání je zájem a nejrůznější stáže u firem v rámci programu již absolvovalo na čtyři 
tisícovky uchazečů a dalších několik stovek stáží v Česku v nejrůznějších oborech právě probíhá. 

O vysokém zájmu lidí získávat praktické zkušenosti 
z firemní praxe svědčí téměř 30 000 registrovaných 
zájemců o stáž a téměř 7900 společností. Hlavní 
motivací pro přihlášení se do projektu je především 
snaha získat praxi v oboru a zvýšit své šance na pra-
covním trhu. Stejně tak je ovšem projekt užitečným 
a měřitelným přínosem i pro druhou stranu – firmám 
umožňuje nejen nalézt vhodné zaměstnance, ale 
také si je vyzkoušet přímo v reál ných podmínkách. 

A jak se zdá, tato praxe funguje skutečně poměrně 
úspěšně: ve 20 % případů byl totiž stážista následně 
přímo u příslušné firmy zaměstnán, další pětina 
z nich dostala nabídku externí spolupráce. 
„Vytyčili jsme si jako cíl zprostředkovat stáž pro 
5000 osob. Díky nečekanému zájmu a možnostem 
rozpočtu by se nakonec finální číslo mohlo pohy-
bovat kolem 6000 stáží. Jelikož se projekt blíží do 
svého finále, tak společnosti, které se chtějí projektu 

zúčastnit, mají nejvyšší čas stáže vypsat – nyní lze in-
zerovat stáže, jež skončí nejpozději 31. května 2014. 
Doporučujeme všem firmám, které mají zájem stáž 
poskytnout, aby vypsaly své karty stáží co nejdříve,“ 
uvedla hlavní manažerka projektu Kateřina Šímová. 
Zájemci si mohou vybírat ze stáží v různých obo-
rech a na různých pozicích, jednotlivé stáže trvají 
od jednoho do šesti měsíců, přičemž je stážistům 
hrazeno stravné a za určitých podmínek i cestovné 
a ubytování. Nárok na mzdu stážisté s ohledem 
na pravidla operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost nemají. Firmy mají uhra-
zeny fixní náklady spojené s poskytnutím stáže 
– v průměru jde (podle konkrétní šablony a doby 
trvání stáže) o 60 000 až 120 000 Kč. Podrobnější 
informace o projektu lze získat na jeho oficiálním  
webu www.stazevefirmach.cz. ■
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Senioři jSou zpět:  
roSte zájem o Starší manažery 
VrcholoVí manažeři, kteří V posledních letech odešli do 
důchodu, se stále častěji Vrací zpět. personální agentury 
i zaměstnaVatele lákají zejména jejich zkušenosti.

Jak např. uvádí německý časopis Manager 
Magazin, na klíčové pozice v řadě firem se 
tak po více či méně dlouhé přestávce vrací 

řada starších manažerů – a firmy o ně mají zájem. 
Nedávno se na svůj post vrátil např. i Narayana 
Murthy, ředitel indického poskytovatele IT služeb 
Infosys, kterému je nyní 66 let, přičemž právě on 
nastavil během svého dřívějšího působení ve firmě 
pravidlo, že ve vedení nesmí působit vrcholoví 
manažeři starší 65 let. 

Zkušenější, ale i zdravější
Řada starších manažerů svého zaměstnavatele vů-
bec neopouští, jen se přesunou na posty poradců či 
týmových koučů. V roce 2011 tak v EU praco-
valo dvakrát více lidí v důchodovém věku než 
o 10 let dříve. Podle statistik zaměstnavatelů 
se tak rychle nezvětšuje žádná jiná skupina 
pracujících. 
Důchodci jsou navíc dnes podstatně zdravější 
než dříve, což platí zejména u lidí na manažer-
ských postech, kteří si mohou dovolit kvalitní 
zdravotní péči. Podle vědců si lidé v důchodo-
vém věku sice oproti svým mladším kolegům 
hůře pamatují větší množství nových infor-
mací, ale mohou nabídnout zkušenosti a lepší 
komunikační a plánovací schopnosti. „Nové 
koště dobře mete. To staré ale ví, kde je špína,“ 
říká Alfred Odendahl, šéf firmy Bosch Man-
agement Support, sám v důchodovém věku. 
Důchodci se také stále častěji vracejí jako krizoví 
manažeři – zkušený šéf v penzijním věku nemá 
v podstatě co ztratit, naopak může spíše jen získat, 
což je ve vypjaté krizové situaci významný faktor. 
I praxe personálních agentur nasvědčuje, že na-
stává odklon od dosavadního trendu obsazování 
pracovních pozic výhradně “mladými dynamickými 
osobnostmi do 35 let”, a při hledání zaměstnanců 
padla dříve nepřekročitelná hranice 50 let. A to nejen 
manažerských pozic – u seniorů sází hodně zaměst-
navatelů na spolehlivost a loajalitu vůči firmě, starší 
lidé si prostě zaměstnání více váží. V zadání firem 
pro agentury se tak lze stále častěji setkat i s po-
žadavkem výslovně oslovovat lidi od 50 let výše. 
Hodnota staršího pracovníka pro zaměstnavatele 
netkví ve výkonu, ale v portfoliu jeho profesních 
schopností a v kombinaci odborných a manažer-
ských zkušeností. Může se stát mentorem či kon-
zultantem a zaměstnavatel tak může dál úspěšně 
využívat jeho odbornosti.

I management českých firem stárne
Ve vedení stovky největších českých firem se podle 
loňského průzkumu společnosti Deloitte od začátku 

tisíciletí zvýšil průměrný věk lidí o dva roky a podíl 
padesátníků a starších stoupl na 45 %. Jak uvedl 
Jan Spáčil, partner advokátní kanceláře Ambruz 
& Dark/Deloitte Legal, byl mladší mana gement 
v ČR ve srovnání se západními státy důsledkem 
porevolučních změn ve vedoucích funkcích fi-
rem a absencí jedné generace manažerů. Ovšem 
i u nás s rostoucím průměrným věkem stoupá podíl 
padesátníků a starších ve vedení firem. Zatímco 
ve statutárních orgánech firem jich loni působilo 
přibližně stejně jako v roce 2000 (42 %), v dozorčích 
radách jejich poměr vzrostl téměř na polovinu 
(48 %). Kromě padesátníků stoupl ve vedení firem 
i počet manažerů, kteří se už blíží či přesáhli hranici 

pro odchod do důchodu. Zatímco v roce 2000 za-
sedala ve vysokých funkcích téměř desetina (9 %) 
šedesátníků a starších, o 12 let později už jich bylo 
zhruba o polovinu více (14 %). Přibývá i manažerů 
v nejstarší věkové kategorii nad 65 let, kde poměr 
vzrostl z 3 na 4,5 %.
Při České manažerské asociaci funguje v ČR Mana-
žerský seniorský klub s regionálními pobočkami. 
„České firmy příliš zkušeností členů klubu nevyuží-
vají,“ uvedl šéf MSK Tibor Kovalský. Ti se ale podle něj 
stále vzdělávají a sledují poslední trendy. Mohou tak 
poskytovat kvalifikované odborné posudky a stále 
častěji se na ně obracejí malé a střední podniky, 
které si nemohou dovolit služby velkých pora-
denských firem, zatímco penzionovaní manažeři 
požadují velmi malé částky.
Počet ekonomicky aktivních lidí starších 65 let 
roste i u nás – v roce 2011 jich bylo necelých 10 %, 
což je více než v sousedním Německu, které jich 
v důchodovém věku zaměstnává jen necelých 
5 %, ale např. v Norsku je podle dat z roku 2012 
ekonomicky aktivní téměř pětina seniorů (17,7 %). 
Na špici zemí, které věnují zaměstnávání star-
ších lidí značnou pozornost, jsou skandinávské 

státy, známé svou sociální politikou – není tedy 
překvapující, že nejvyšší zaměstnanost seniorů 
vykazovalo Švédsko, kde pracuje skoro 71 % osob 
v tomto věku. Naopak na spodní části žebříčku 
figurují postkomunistické středoevropské země 
– Polsko a Maďarsko s 36 % zaměstnaných lidí ve 
věku 55 let a starších. ČR je na tom o něco lépe: ke 
konci loňského třetího čtvrtletí vykazují statistiky 
zaměstnanosti téměř 46 % lidí mezi 55 a 64 lety, 
což odpovídá průměru EU. 

V cizině se k pracujícím seniorům 
chovají lépe
Některé země už přikročily i k aktivním opatřením 
na podporu zaměstnávání starších pracovníků. 
Firmy tak třeba musí starším zaměstnancům při-
spívat na předčasný důchod, nebo musí mít plán, 
jak budou lidi nad 50 let zaměstnávat, a pokud 
je pak ve svém týmu nemají, musí platit po-
kutu. Vyplývá to z analýzy důchodových systémů 
v různých státech, kterou vypracoval Výzkumný 
ústav práce a sociálních věcí. Např. ve Francii 
mají podniky uzavírat dohody, nebo vytvářet 
akční plány pro lidi před důchodem, do něhož 
se chodí v 65 letech. Tyto dokumenty, obsahující 
i nástin dalšího vzdělávání starších zaměstnanců 

či jak budou předávat zkušenosti mladším, 
se sepisují na tři roky a zahrnují mj. i kolik 
padesátníků firma přijme a kolik lidí nad 
55 let si udrží. Podniky s více než 50 pra-
covníky, které tyto dokumenty nemají, platí 
státu pokutu ve výši 1 % z mezd. Vzhledem 
k tomu, že se pod tlakem odborů zdvojná-
sobila sazba, kterou firmy musí vyplácet 
„předčasným důchodcům“, není pro fran-
couzské firmy už ani příliš výhodné posílat 
pracovníky do předčasné penze – navíc za 
ně dál odvádějí do sociálního systému tzv. 
všeobecný sociální příspěvek ve výši 7,5 % 
(stejně jako z příjmů). Ty, kteří dosáhli 65 let, 
nyní zaměstnavatel také už nemůže nutit jít 
do penze. Když budou chtít dál pracovat, 

předem to oznámí vedení a firma se pak každý 
rok pracovníka zeptá, jestli chce v zaměstnání 
ještě pokračovat.
Přestože se v Česku věk pro odchod do důchodu 
postupně zvyšuje, podpora zaměstnávání starších 
pracovníků se zatím nezavádí. Častým argumen-
tem, kterým firmy zdůvodňují svoji neochotu za-
městnávat starší pracovníky je problém jejich nižší 
přizpůsobivosti (v manažerském slangu oblíbená 
flexibilita) a ochoty profesně se rozvíjet. Výzkum 
agentury STEM mezi středními manažery ve věku 
45+ však ukázal, že naprostá většina z nich je 
ochotna doplnit si kvalifikaci či pracovat v nároč-
nějších podmínkách.
I když praxe naznačuje, že o starší lidi v ČR firmy 
zatím moc nestojí, začínají se už objevovat první 
vlaštovky naznačující změnu – např. projekt „Vyu-
žijme zkušeností“, který probíhá v Plzeňském kraji od 
září 2011 a skončí v září letošního roku. Je zaměřen 
na zaměstnance od 45. roku věku a z několika set 
klientů, kteří do něj vstoupili je 75 již zpět v zaměst-
nání, více než tři stovky dalších zahájilo kurzy IT 
a téměř dvě stovky prošly kurzy jiných profesních 
rekvalifikací. ■

starší manažeři netráví čas jen v domově důchodců
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BILION EUR DO INVESTIC:
NOVÝ ROZPOČTOVÝ RÁMEC 
EU 20142020
EVROPSKÝ PARLAMENT 19. LISTOPADU ODHLASOVAL VÍCELETÝ 
FINANČNÍ RÁMEC EU NA OBDOBÍ 2014–2020 A OTEVŘEL TÍM JEHO 
KONEČNÉ SCHVÁLENÍ RADOU. SCHVÁLENÉ PROSTŘEDKY SE 
SAMOZŘEJMĚ TÝKAJÍ TAKÉ ČR – POKUD JE BUDE SCHOPNÁ 
VYČERPAT.

Podle schváleného rozpočtového plánu bude 
EU mezi lety 2014 a 2020 investovat téměř 
1 bilion EUR, který chce věnovat zejména 

do ekonomického růstu a zaměstnanosti. Schvá-
lený víceletý finanční rámec Evropské unii umožní 
investovat až 960 miliard EUR v prostředcích na 
závazky (1,00 % HND EU) a 908,4 miliardy EUR 
v prostředcích na platby (0,95 % HND EU). Mimo 
stropy schváleného finančního rámce existují 
zdroje pro nepředvídané okolnosti (např. rezerva 
na pomoc při mimořádných událostech, Evropský 
fond pro přizpůsobení se globalizaci, Fond soli-
darity a nástroj pružnosti) a Evropský rozvojový 
fond, které představují dalších 36,8 mld. EUR (tj. 
0,04 % HND EU).

Dvanáct hlavních prvků nového 
rozpočtu
Rozpočet EU obsahuje řadu podstatných inovací 
a je složen z dvanácti hlavních prvků. 

 ● Lidé hledající zaměstnání budou moci počítat 
s podporou z rozpočtu EU prostřednictvím Ev-
ropského sociálního fondu (ESF) a Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V rámci ESF 
bude k dispozici na 70 mld. EUR, a to jako do-
plněk vnitrostátních opatření v této oblasti. 
Reformovaná politika soudržnosti umožní inves-
tovat na 366,8 mld. EUR do evropských regionů, 
měst a reálné ekonomiky. Evropský fond pro 
regionální rozvoj se bude soustředit na klíčové 
priority, jako je podpora malých a středních 
podniků, kde by se během sedmi následujících 
let měly dostupné prostředky zdvojnásobit ze 
70 na 140 mld. EUR. 

 ● Větší prostředky zahrnuje program mladých lidí 
v rámci nového programu EU Erasmus+, který bude 
činit téměř 15 mld. EUR, což je o 40 % více než 
jeho současná výše v reálném vyjádření. Více než 
4 miliony lidí obdrží podporu na studium, odborné 
vzdělávání, práci nebo dobrovolnickou činnost 
v zahraničí, včetně 2 milionů vysokoškolských 
studentů, 650 000 studentů odborné přípravy 
a učňů, jakož i více než 500 000 lidí, kteří se zúčastní 
výměnných pobytů mládeže či dobrovolnické 
práce v zahraničí. Až 200 000 studentů, kteří plánují 
absolvovat celý magisterský program v zahraničí 
a pro něž jsou vnitrostátní granty nebo půjčky 
jen zřídka k dispozici, bude využívat nový systém 
záruk za půjčky spravovaný Evropským investič-
ním fondem. Finanční prostředky obdrží také 600 

partnerství v oblasti sportu, včetně evropských 
neziskových akcí. 

 ● Evropská kultura, film, televize, hudba, literatura, 
divadelní umění, kulturní dědictví a příbuzné ob-
lasti budou těžit ze zvýšené podpory v rámci no-
vého programu EU „Tvůrčí Evropa“. S rozpočtem ve 
výši téměř 1,5 mld. EUR během příštích sedmi let 
(v reálném vyjádření o 9 % více než v současnosti) 
program podpoří kulturní a tvůrčí odvětví a pod-
poru z programu obdrží rovněž Evropská hlavní 
města kultury, označení „evropské dědictví“, Dny 
evropského dědictví a 5 evropských cen (Cena 
EU za kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra, 
Evropská cena za současnou architekturu, Cena 
Evropské unie za literaturu, cena „European Border 
Breakers“ a cena programu MEDIA).

 ● Nový program pro výzkum a inovace Hori-
zont 2020 disponuje rozpočtem ve výši téměř 
80 mld. EUR, což je zhruba o 30 % více než podle 
stávajícího rámce v reálných hodnotách, přičemž 
výzkumní pracovníci a podniky v EU mohou po-
čítat se zvýšenou a zjednodušenou podporou 
EU. Program podpoří špičkový výzkum v Evropě, 
včetně Evropské rady pro výzkum, posílí vedoucí 
postavení průmyslu v oblasti inovací, mimo jiné 
prostřednictvím investic do klíčových techno-
logií, lepší dostupnosti kapitálu a podpory pro 
malé a střední podniky, a pomůže řešit významné 
společenské problémy, jako je změna klimatu, 
vývoj udržitelné dopravy a mobility, zlepšení 
cenové dostupnosti obnovitelné energie, zajiš-
tění zásobování potravinami a jejich bezpečnost 
nebo řešení problematiky stárnutí obyvatelstva. 
Např. bude inovativním podnikům pomáhat 
převádět jejich průlomové technologie do ži-
votaschopných výrobků s komerčním potenci-
álem. Akce programu Marie Skłodowska-Curie 
v rámci programu Horizont 2020 obdrží v období 
2014–2020 více než 6 mld. EUR, což je o 30 % více 
než v současnosti. Tím bude EU moci podpořit 
více než 65 000 výzkumných pracovníků. Evrop-
ský inovační a technologický institut (EIT) získá 
v období 2014–2020 za účelem posílení vazeb 
mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem 
a podnikatelskou sférou a na podporu začínajících 
podniků a specializované postgraduální odborné 
přípravy 2,7 mld. EUR.

 ● Malé a střední podniky představují přibližně 
99 % všech evropských podniků a poskytují dvě 
třetiny pracovních míst v soukromém sektoru. 

Díky novému programu COSME mohou tyto 
podniky očekávat 2,3 mld. EUR podpory, aby se 
posílila jejich konkurenceschopnost a povzbudil 
růst a vytváření pracovních míst v Evropě. COSME 
je první program EU zaměřený na malé a střední 
podniky, který jim usnadní přístup na trhy uvnitř 
i vně EU a k financování prostřednictvím záruk 
na úvěry a mechanismu v oblasti rizikového 
kapitálu.

 ● S částkou 33,3 mld. EUR (26,3 mld. EUR na do-
pravu, 5,9 mld. EUR na energetiku, 1,1 mld. EUR 
na digitalizaci) bude hospodařit nový nástroj pro 
propojení Evropy (CEF), který má být hlavním ná-
strojem pro strategické investice do infrastruktury 
na evropské úrovni. Tyto prostředky přispějí k bu-
dování silnic, železnic, elektrických rozvodných 
sítí a plynovodů, jakož i infrastruktury a služeb 
pro jednotný digitální trh tím, že poskytnou zá-
sadní finanční podporu potřebnou k propojení 
chybějících článků evropských infrastrukturních 
sítí, které by jinak nebyly vybudovány. V dopravě 
přispěje nástroj pro propojení Evropy k uskuteč-
ňování dlouho očekávané politiky v oblasti do-
pravní infrastruktury: z devíti hlavních koridorů se 
stanou dopravní tepny jednotného evropského 
trhu, které výrazným způsobem změní dopravní 
spojení mezi východem a západem. V oblasti ener-
getické infrastruktury má nástroj zásadní význam 
pro splnění hlavních cílů energetické politiky, 
tj. pro cenově přijatelnou energii, zabezpečení 
dodávek a udržitelnost. 

 ● Dalším prostředkem rozpočtu EU jsou zdroje 
financování mimo grantů, tj. finanční nástroje, jako 
úvěry, záruky, vlastní kapitál a další nástroje sdí-
lení rizik, které mohou být v rozpočtu 2014–2020 
použity v širším měřítku. Budou uplatňovány ve 
spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), 
Evropským investičním fondem (EIF) a vnitro-
státními bankami na podporu podnikání. Úko-
lem těchto nástrojů je řešit financování malých 
a středních podniků, výzkumných a vývojových 
projektů, energetické účinnosti a klíčové infrastruk-
tury. Například nová iniciativa pro malé a střední 
podniky, která vznikla z podnětu Komise, podpoří 
poskytování bankovních úvěrů malým a středním 
podnikům v členských státech zvláště postižených 
finanční krizí, a to formou částečných záruk za 
úvěry a sekuritizačních nástrojů. Další inovační 
nástroj, projektové dluhopisy, představuje alter-
nativní nebankovní zdroj financování klíčových 
projektů infrastruktury, např. železničních tratí, 
dálnic a energetických přenosových nebo pře-
pravních sítí. Finanční nástroje se budou používat 
v programech, jako je např. program COSME (fi-
nancování malých a středních podniků), Horizont 
2020 (výzkum a inovace), Erasmus+ (pro jeho 
systém záruk za půjčky) a nástroj pro propojení 
Evropy (infrastruktura).

 ● Rozpočet dále představuje hlavní krok v úsilí 
o vybudování čisté a konkurenceschopné níz-
kouhlíkové evropské ekonomiky. Minimálně 
20 % z celkového rozpočtu bude vynaloženo 
na projekty a politiky v oblasti změny klimatu, 
což trojnásobně převyšuje stávající podíl 6–8 % 
a mohlo by přinést částku 180 mld. EUR do fi-
nancování v oblasti klimatu ve všech hlavních 
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oblastech výdajů, včetně strukturálních fondů, 
výzkumu, zemědělství, námořní politiky a rybo-
lovu a rozvoje. 
●● Zemědělské výrobky tvořily ve vývozu EU 

v roce 2011 vysoký podíl 7 % v hodnotě vyšší než 
100 mld. EUR, tedy více než automobily nebo farma-
ceutické výrobky, přičemž více než 70 % finančních 
prostředků určených na financování zemědělství 
v Evropě dnes již není vypláceno z vnitrostátních 
nebo regionálních rozpočtů, nýbrž z rozpočtu EU. 
Její podíl ve víceletém finančním rámci na období 
2014–2020 bude vypadat takto: 312,7 mld. EUR 
(29 %) na výdaje související s trhem a přímé pod-
pory (pilíř I) a 95,6 mld. EUR (9 %) na rozvoj venkova 
(pilíř II).
●● Rovněž vlastní obsluha rozpočtu, tedy pravidla 

financování budou mnohem jednodušší, a tedy 
i srozumitelnější pro příjemce. Zavádí se celkem 
zhruba 120 zjednodušujících opatření. 
●● Budoucí rozpočet EU by měl také zajistit, aby 

se činnosti EU, které podněcují hospodářský, 

kulturní a sociální růst, mohly uskutečňovat 
ve stabilním, právním a bezpečném prostředí. 
Rozpočet proto podpoří spolupráci v oblasti 
občanského i trestního práva, umožní lidem lépe 
uplatňovat svá práva jako občanů EU a podpoří 
rovnost. Poskytne rovněž finanční prostředky na 
řešení přeshraničních problémů, jako je azyl, 
migrace, hraniční kontroly a víza a boj proti zlo-
činnosti a teroru. Schopnost EU rychle a účinně 
reagovat na krize související s migrací nebo bez-
pečností se zvýší díky mechanismu reakce na 
mimořádné situace. Částky určené pro občany, 
azyl, migraci, zdraví, spotřebitele a bezpečnost 
z tzv. okruhu 3 ve srovnání s předchozím obdo-
bím vzrostou o 26,5 %.
●● A konečně – Evropská unie jako globální 

velmoc bude pokračovat ve spolupráci s ostat-
ními zeměmi světa s tím, že prioritou zůstanou 
vztahy s jejími bezprostředními sousedy a stra-
tegickými partnery EU. Finanční prostředky EU 
budou přitom více zaměřeny na pomoc nej-

chudším lidem na světě a podpora se soustředí 
na menší počet zemí (např. subsaharskou Af-
riku) a menší počet odvětví (např. na udržitelný 
růst podporující začlenění a řádnou správu). 
Nástroje vnější pomoci také posílí spolupráci 
EU s třetími zeměmi v otázkách celosvětového 
zájmu, jako je změna klimatu, ochrana životního 
prostředí a regionální nestabilita, a hodlá účin-
něji reagovat na přírodní pohromy a katastrofy 
způsobené člověkem

Další kroky
V dalším období – po konečném schválení roz-
počtu EU Radou – budou jednotlivé kapitoly 
otevřené k čerpání, a to i v rámci jednotlivých 
členských států EU. Bude pak už záležet jen na 
nich, jak si nastaví nástroje čerpání a kontrolní 
mechanismy, aby byly efektivní a prostředky byly 
vyčerpány. ČR má ovšem v této oblasti zatím hodně 
co dohánět… ■

/pm/

nové právní předpisy i eseróčko za korunu,  
ale také bič na nezodpovědné manažery

Dosavadní obchodní legislativu v podobě občanského a obchodního zákoníku od letošního 
roku nahradil nový zákon o korporacích spolu s novým občanským zákoníkem. Podnikatele tak 
čeká od roku 2014 řada změn nejen kvůli normě o obchodních korporacích, ale i v souvislosti 
s novým občanským zákoníkem a zákonem o veřejných rejstřících. 

Nové právní předpisy, které vstoupily v platnost 
s počátkem letošního roku, přinesly řadu novinek, 
a to často poměrně zásadních. Některé pozitivní, 
ale na řadu z nich mohou lidé a firmy zvyklí vyu-
žívat dosavadní poměrně benevolentní pravidla 
v nové legislativě tvrdě doplatit. Za krach firmy 
bude přímo zodpovídat management, takže ve-
dení bankrotujících firem může přijít o výdělky. 
Zaměstnanci budou od letošního roku také 
možná méně „marodit“ – nové předpisy totiž 
zkracují o týden náhradu mzdy z dosavadních 
na prvních 21 dnů nemoci na 14, tedy pouhé 
dva týdny místo tří. 

Korunový základní kapitál usnadní 
start podnikání
Zásadní změnu představuje zejména rekodifikace 
soukromého práva, díky níž se zjednoduší vstup 
fyzických osob do podnikání, takže lze předpo-
kládat nárůst počtu podnikajících osob, jak uvedl 
ředitel oddělení legislativy, informací a poradenství 
Hospodářské komory Pavel Mrázek. 
Výraznou změnou prošly předpisy platné pro 
nejoblíbenější právní formu společnosti v ČR, 
společnost s ručením omezeným, jejíž založení 
už nebude zdaleka tak finančně náročné, protože 
nebude vyžadovat prakticky žádný vstupní kapitál. 
Od 1. ledna 2014 se minimální výše povinného 
kapitálu snížila z dosavadních 200 000 Kč na jednu 
korunu. 
Značně jednodušší bude oproti dosavadní praxi 
také převádění obchodních podílů na jiné spo-
lečníky, ale i na třetí osoby, vzhledem k tomu, že 

každý společník bude moci převést svůj podíl na 
jiného společníka i bez souhlasu valné hromady. Za 
podmínky, že valná hromada poskytne svůj souhlas, 
bude pak moci společník převést svůj podíl i na 
jakoukoli třetí osobu. 
Na druhou stranu nastavují nová pravidla výrazně 
přísnější podmínky a tvrdé ekonomické sankce 
pro management. Nový zákon o obchodních 
korporacích přináší možnost postihovat konkrétní 
manažery z vedení podniků, kteří nenakládají 
s firemními financemi s péčí řádného hospodáře. 
Od příštího roku se vystavují riziku přísných fi-
nančních sankcí. Pokud např. manažer porušením 
povinností přivede firmu do insolvence, může být 
nucen vrátit své výdělky za poslední dva roky. 
Novinkou je také přímá vazba managementu 
na firemní dluhy. Zavádí se ručení manažerů za 
dluhy firmy s tím, že mohou být dokonce přímo 
potrestáni i zákazem členství v představenstvu 
či dozorčí radě až na tři roky. Pokud ale jednatel 
prokáže, že jednal v dobré víře v zájmu společ-
nosti a zohlednil všechny informace, bude jeho 
jednání považováno za řádné, i v případě, že by 
byla firmě přivozena újma.
V zahraničí, kde je takováto úprava zákona již 
běžná, řeší společnosti tento problém obvykle 
prostřednictvím pojištění odpovědnosti mana-
žerů, a většina firem je tak na případné vymáhání 
pohledávek po členech svých orgánů připravená. 
Ovšem pokud společnost neučiní v tomto ohledu 
dostatečná preventivní opatření, mohou být ná-
sledky pro členy managementu velmi citelné až 
likvidační. 

Nový zákon o obchodních korporacích však 
kromě zásadních změn ve snížení nároku na 
kapitál a zrušení zákonných rezervních fondů 
přinese i otazníky nad vyplácením části vlastních 
zdrojů firem, a to zejména v případě akciových 
společností. Ty mají od letošního roku na rozdíl od 
dřívější zákonné úpravy možnost disponovat už 
jen omezenou distribucí prostředků z ostatních 
kapitálových fondů. Podle nových předpisů totiž 
částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí být vyšší 
než zisk aktuálního účetního období zvýšený 
o nerozdělený zisk z předchozích let a snížený 
o nakumulované ztráty a příděly do rezervních 
a „jiných fondů“. 
Právníci ovšem poukazují na to, že nová úprava 
není příliš šťastná zejména kvůli jisté neurči-
tosti – třeba právě pojem „jiných fondů“, který 
používá, by totiž mohl být v praxi předmětem 
výkladových nejasností. Jde např. mj. o to, zda 
tím nový zákon myslí jen fondy, které nesmí 
společnost podle stanov použít k plnění ak-
cionářům, apod. Spolu s novým kodexem tak 
zároveň přichází určitá právní nejistota, která 
zřejmě potrvá do doby, než bude k dispozici 
dostatečné množství poznatků a zdůvodněných 
precedentních verdiktů z rozhodovací praxe 
soudů, které by pomohly vyjasnit všechny as-
pekty nové úpravy. 

Za odvedení DPH ručí odběratel
Nové předpisy budou vyžadovat od firem, aby 
si pečlivě vedly a kontrolovaly své účetnictví, ale 
i správnost údajů týkajících se jejich obchodních 
partnerů. Podstatnou novinkou v nové úpravě práv-
ních předpisů v roce 2014 je totiž i to, že pokud 
odběratel zaplatil za služby či zboží bezhotovostně 
na jiný účet, než který bude mít dodavatel zveřej-
něný v registru plátců DPH a pokud zároveň úhrada 
přesáhne 700 000 Kč, ručí za odvedení DPH. Pro 
odběratele lze tedy doporučit důslednou kontrolu 
a ověření účtů, na které zasílají platby a plátcům 
DPH zkontrolovat, jaké účty mají uvedeny pro 
zveřejnění. ■
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KONEC ROZMAZANÝCH OBRÁZKŮ

I když to na první pohled vypadá 
neuvěřitelně, nejde o podvod 
a  systém stabilizace kamery, 
který jako by popíral gravitaci, 
je skutečný (podívejte se 
na http://www.freeflysystems.
com/products/moviM10.php). 
Přes ekvilibristické kousky, které 
provádí obsluha s držákem, se 
kamera neuhne ze své vyrovnané 
polohy ani o milimetr. Pozoruhodný 
kousek, který by mohl výrazně po-
sunout rozvoj kinematografie, je 
dílem firmy Freefly. Jde o zakázkově 
vyráběné zařízení s označením Mōvi 
a vděčí za své schopnosti sofistiko-
vané tříosé gyroskopické soustavě, 
která digitálně stabilizuje kameru. 

Na rozdíl od obvykle používaných 
systémů, jako je např. profesionální 
SteadyCam, je tento přístroj velmi 
lehký a přenosný, daleko od obřích 
kovových ramen, vesty a vyvažo-
vacích soustav s protizávažím, na 
nichž jsou tradiční systémy tohoto 
typu založeny. Nový systém pro-
tizávaží nevyužívá (a tudíž ho ani 
neobsahuje), takže pohybovat 
kamerou je mnohem jednodušší 
a zvládne to bez problémů jedna 
osoba. Pro větší kontrolu lze po-
hyby fotoaparátu či kamery ovládat 
rovněž na dálku pomocí joysticku. 
Není to ovšem zadarmo – pozo-
ruhodná věcička přijde na zhruba 
15 000 dolarů. ■

NEJVĚTŠÍ LOĎ SVĚTA BUDE TĚŽIT PLYN 
Zatím je teprve ve výstavbě, ale 
po svém dokončení (v roce 2017) 
se stane loď Prelude, kterou pro 
společnost Shell staví v jihokorej-
ské loděnici na ostrově Geoje 
konsorcium Technip/Samsung a 
Upstream – TBA, novým nejdelším 
plavidlem (a vůbec největším 
lidmi vytvořeným plovoucím ob-
jektem) na světě. 
Tedy aspoň na čas, kdy se bude pře-
souvat na moři do cílové lokality nale-
zišť zemního plynu Prelude a Concerto 
asi 200 km od západoaustralského po-
břeží. Tam se připojí k vrtům na zemní 
plyn a bude po dobu zhruba 25 let fun-
govat jako klasická stabilní vrtná plo-
šina – jako vůbec první projekt FLNG 
(Floating Liquefied Natural Gas) neboli 
plovoucí základna pro zkapalňování 
zemního plynu na světě. Zkapalněný 
zemní plyn zchlazený na -162 oC, pak 

bude každý týden přečerpávat do 
menších přepravních tankerů. Roční 
kapacita výroby je 3,6 mil. tun LNG.
Projekt megalodi není levná záležitost 
(její vývoj, na kterém se podílelo 600 
inženýrů, trval 10 let), ale i tak se vy-
platí – Shell díky tomu nebude muset 
investovat z hlediska infrastruktury 
a budovat podmořský plynovod na 
přepravu do pozemního terminálu. 
Prelude o hmotnosti 600 000 t je se 
svou délkou 488 m jen o něco kratší 
než jedna z největších budov světa – 
věž Taipei na Taiwanu (509 m), a svou 
šířkou 74 m přesahuje o 3 m rozpětí 
křídel JumboJetu B 747. Na plochu 
její paluby by se vešla čtyři fotbalová 
hřiště a k chlazení plynu do kapalné 
podoby spotřebuje každou hodinu 
50 mil. litrů vody. Kapacita lodních zá-
sobníků na LNG by pojala objem 175 
olympijských plaveckých bazénů. ■

Prelude má odolat i nejhorším bouřím - cyklónům do 5. stupně /foto: Shell/

PROFESIONÁLNÍ ZBRANĚ Z TISKÁRNY JSOU  TU
Když před nedávnem vzbudila 
rozruch zpráva o první zbrani 
vytisknuté z 3D tiskárny, šlo ještě 
o relativně neškodnou plastovou 
záležitost s problematickou život-
ností. Nicméně bylo jen otázkou 
času, kdy se objeví skutečná ko-
vová zbraň vytvořená pomocí 
těchto moderních technologií. 
A stalo se: historické prvenství si 
v tomto směru zřejmě připíše ame-
rická firma Solid Concept, která vyro-
bila tímto způsobem na profesionální 
3D tiskárně reálnou kovovou pistoli 
– proslulý Colt 1911. Prakticky všechny 
díly zbraně byly vytvořeny pomocí me-
tody laserového sintrování. Zpracování 
kovů spékáním práškových materiálů 
a slitin není novinkou, a např. NASA 
tímto způsobem vytvořila funkční tes-
tovací trysku raketového motoru, která 
dokázala odolat teplotě několik tisíc 
stupňů po dobu téměř jedné minuty. 
Z 3D modelu lze tímto způsobem 
vyrobit i díly s velmi složitou vnitřní 
strukturou, což mj. dokumentuje i to, 
že při výrobě zbraně tiskárna vytiskla 
hlaveň včetně vnitřních drážek. „Zbraň 
dokazuje, že laserové sintrování může 

splnit přísné výrobní tolerance,“ stojí 
v oficiálním komuniké firmy.
Firma už získala licenci pro výrobu 
zbraní, takže může své produkty pro-
dávat a nabízí dokonce zákaznickou 
výrobu: pokud si zájemce navrhne 
vlastní zbraň a dodá příslušná data 
pro počítačový model, firma ji během 
několika dní vytiskne. ■

Kolt z tiskárny: Skutečné zbraně z 3D 
tiskárny jsou už realitou – a lze je 
dokonce objednat i podle vlastního 
návrhu /foto: Solid Concept/

3D V DLANI  BEZ POLARIZAČNÍCH BRÝLÍ
Speciální fólie, která je nabízena 
pod označením 3D EyeFly nejen 
chrání displej iPhonu, či iPodu, 
ale obsahuje půl miliónu speciál-
ních nanočoček, které nabízejí 
stereoskopický prostorový 3D 
efekt bez nutnosti použití obvyk-
lých 3D brýlí. 
Výrobce přirovnává princip fungování 
fólie k soustavě hmyzího oka tvoře-
ného obdobně velkým počtem mini-
aturních zobrazovacích jednotek. Tyto 
nanočočky posílají trochu jiný obraz do 
levého a pravého oka, jejichž syntézou 
vzniká prostorový vjem. Kromě 3D zob-
razení umožňuje systém ovšem prohlí-
žet obraz i v běžném dvourozměrném 
provedení, ovšem oproti standardním 

displejům nabízí ultra-tenký ochranný 
film něco navíc: Technologie Nano-ob-
jektiv vytváří transparentní film, který 
zachovává brilantní obraz a efekty cha-
rakteristické pro 3D vizualizace bez po-
třeby silného protisvětla (vyžadovaného 
pro dokonale ostrou projekci), které je 
jedním z hlavních viníků rychlého vybí-
jení baterie mobilních zařízení. ■

Konstrukce unikátního stabilizá-
toru Freefly Mōvi je lehčí než kon-
kurenční systémy a umožňuje 
snadné ovládání kamery
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Vojenské nákladní 
automobily Škoda
František Kusovský
Poprvé vychází v České republice 
kniha, která přináší detailní a zasvě-
cený pohled do historie výroby ná-
kladních automobilů v plzeňské Ško-
dovce. Koncern Škoda byl největší 
zbrojovkou monarchie, ale nikdy se 
přímo nevěnoval výrobě automobilů. 
To se změnilo po vzniku samostatného 
Československa. „Osvědčení“ domácí 
výrobci neměli zájem na armádních 
zakázkách, plzeňský koncern naopak, 

ačkoliv neměl zkušenosti, brzy dokázal 
vyprodukovat nákladní automobily 

vlastní konstrukce. Výroba probíhala 
v letech 1919–1950. Popisy všech typů, 
technické parametry, úspěchy modelů, 
armádní zkoušky i slepé cesty a omyly 
najde čtenář přehledně uspořádané 
a s vynikajícími dobovými fotografiemi. 
Všechny informace uvedené v knize 
jsou doložitelné archivními doku-
menty. / 160 stran, 369 Kč

Svět piva & Piva světa
Tomáš Hasík
Chuť na pivo a mnoho informací 
o tradičních, dříve vyráběných a po-
zapomenutých druzích piva vám při-
náší tato bohatě ilustrovaná knížka. 
Pomůže vám zorientovat se v rozma-
nitém světě pivních speciálů, plném 
chutí a vůní představujícím skutečný 
zážitek pro milovníky kvalitního piv-
ního moku, které se díky produkci 
malých pivovarů nyní znovu vrací na 

náš trh. Vysvětlí, co je svrchně a co 
spodně či spontánně kvašené pivo, 
co znamená ale, pale ale, weizen, 
bock, lambic, radler, abbey, märzen, 
kriek, frambozen atd. A ti, kdo se ne-
bojí experimentovat, si mohou pivo 
uvařit i doma, jak dokládá závěrečná 
kapitola. / 128 stran, 249 Kč

Sváteční dny a pohoda jsou za námi a my máme pro vás připraveny další 
knižní lahůdky. Na své si přijdou nejen zájemci o historická motorová 
vozidla, ale také pivní fajnšmekři. Jak to bylo doopravdy s výrobou 
nákladních automobilů v plzeňské Škodovce a jaké druhy piva jste 
ještě nikdy neviděli a už ani neochutnáte, se dočtete v novinkách, 
které pro zájemce přichystalo nakladatelství Grada.

DUHOVÝ USB 
KABEL MÍSTO 
NABÍJEČEK

I když se to v dnešní „bezdrá-
tové“ době může zdát poně-
kud obstarožní, i kabely se 
občas hodí. 
A vzhledem k tomu, že spousta lidí 
neodchází z domu minimálně se 
smartphonem, někteří dokonce 
i s několika mobily či tablety, ně-
jaký z nich bude dříve či později 
potřeba dobít baterii. A místo růz-
ných speciálních nabíjecích kabelů 
či adaptérů pro každé jednotlivé 
zařízení by mohl jejich funkci zastat 
jediný univerzální adaptér s USB 
rozhraním. Na druhém konci cha-
padel duhové chobotnice jsou ko-
nektory microUSB, miniUSB, Nokia, 
Apple 30 pin, a Apple Lightning. ■

ČÍNSKÝ NEFRITOVÝ KRÁLÍK PŘISTÁL V MĚSÍČNÍ DUHOVÉ ZÁTOCE

Čína se stala po USA a Rusku třetí 
zemí světa, která dopravila svůj 
stroj na  Měsíc. Raketa Dlouhý 
pochod 3B vypuštěná na počátku 
prosince vynesla lunární modul 
Čchang-e 3 (pojmenovaný podle 
mytické čínské bohyně Měsíce) 
s robotickým vozítkem nazvaným 
(na základě internetového hlaso-
vání) Nefritový králík, který 14. 
prosince 2013 bezpečně dosedl 
na Měsíc v lokalitě označované 
jako Duhová zátoka.
Šestikolový robot Jü-tchu schopný 
pohybovat se rychlostí 200 m/hod 
a zdolat až 30stupňové stoupání 
nese sadu fotografických přístrojů a je 
vybaven i dvěma mechanickými ra-
meny, umožňujícími vyvrtávat a ode-

bírat vzorky lunární půdy. Na Měsíci by 
mohl plnit výzkumné úkoly – zamě-
řené zejména na průzkum měsíčního 
povrchu – po dobu aspoň 90–100 
dnů, což je doba, po kterou by mu 
měla vystačit energie získávaná pro-
střednictvím solárních panelů. 
Čína v posledních letech odstartovala 
ambiciózní kosmický program, jímž 
chce demonstrovat svou schopnost 
vyrovnat se tradičním kosmickým 
velmocím, jako jsou Rusko a USA. 
Kromě toho, že vyvíjí satelity nabí-
zené komerčně zahraničním zájem-
cům a vlastní obdobu navigačního 
systému, který by představoval alter-
nativu k americkému GPS, už vyslala 
do kosmu několik svých „taikonautů“, 
včetně dvou žen. Čína provozuje ex-

perimentální vesmírnou laboratoř 
Tchien-kung 1 (Nebeský palác), která 
obíhá kolem Země na orbitální dráze 
asi 335 km nad zemským povrchem 
od září 2011 a do roku 2020 plánuje 
vybudovat vlastní plnohodnotnou 
orbitální stanici, jež by byla jakousi 
menší obdobou mezinárodní kos-
mické stanice ISS. Ve stejném roce 
se také chystá vyslat na Měsíc svého 
prvního kosmonauta, a výhledově 
tam zřejmě i zřídit stálou základnu. Po-
moci realizovat tyto záměry by měla 
připravovaná sonda, kterou se Čína 
chystá vypustit k Měsíci kolem roku 
2017, aby dopravila na Zemi vzorky 
měsíčních hornin – nová kosmická 
velmoc se mj. snaží na Měsíci najít 
využitelné suroviny. ■
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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM 
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM 
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Lepidlo na zuby
V jedné americké vojenské nemocnici vyrobili 
laboratorně klih, kterým přilepili psu vypadlý 
zub znovu na místo. Nyní připravují pokusy 
s lidským lepeným umělým chrupem. Klih se 
skládá z látek, které jsou obsaženy v lidských 
kostech - z fosforu, vápníku a z pryskyřičných po-
lymerních materiálů a různých katalyzátorů. ■

Automatizovaný sekretář
Pro velké průmyslové závody v SSSR vyrábějí 
v Kyjevském radiotechnickém  závodě tzv. 
automatické sekretáře. Jestliže není vedoucí 
závodu přítomen ve své kanceláři a ozve se 
na jeho stole telefon, zastoupí ho automatický 
magnetofon. Vzkáže volajícímu: „Ředitel tady 
není. Chcete-li mu něco říci, mluvte“. A zapíše 
jeho řeč. Když přestane účastník hovořit, mag-
netofon se sám vypne. ■

Papír – teploměr
V Americe vynalezli a dali do prodeje papírky, 
které jsou citlivé na změnu teploty. Podle teploty 
se dokáží zbarvit. Stupeň zbarvení se pak jed-
noduše porovná s dodávanou barevnou škálou, 
na níž je také vyznačena teplota. Podle barvy se 
určí  přesná teplota daného měřeného místa. ■

Raketa na vodu
Podle nejnovějších projektů se na brzdění velkých 
raket s lidskou posádkou při návratu do zemské 
atmosféry použije vodní páry. Do zdvojených stěn 
kosmického korábu se napustí voda, která se tře-
ním rakety o vzduch promění na páru. Pára začne 
pod tlakem unikat z trysek do prostoru. Trysky se 
uspořádají tak, aby měly při návratu rakety k Zemi 
brzdící účinek. Kromě toho se vodního obalu po-
užije na chlazení kosmického korábu vystaveného 
při průchodu atmosférou vysokým teplotám. ■

Pro astronauty
V USA a Sovětském svazu už vybrali vhodné adepty, 
kteří se nyní připravují k letu do vesmíru. Na obrázku je 
ve zkušebním křesle kandidát na dobyvatele vesmíru 
ve výzkumné astronautické laboratoři. Křeslo lze otáčet 
i sklápět různým směrem. Při cvičení i při normálním 
posezení jsou oči trvale zavázány, aby se cvičením zdo-
konaloval smysl pro rovnováhu v různých pozicích. ■

Průmyslové město
Po heroickém úsilí, které začalo 1. října 1955, byl 
v Lo-jangu, v Čínské lidové republice dán do provozu 
obrovský závod na výrobu traktorů o 54 koňských 
silách, nazvaných Tungfangčung. Tento nový závod 
pomáhali projektovat sovětští vědci a technici. 
Traktorový závod je vlastně celé průmyslové 
město. Pomocí 222 dopravníků putují jednotlivé 
částí k hlavnímu montážnímu pásu. Závod má přes 
10 000 obráběcích a jiných strojů, z nichž 90 % bylo 
vyrobeno v Čínské lidové republice, zbytek je ze So-
větského svazu a dalších lidových demokracií. Zatím 
sjíždí z pásu každých 19 minut jeden traktor, ale 
v příštím roce již bude sjíždět každých 15 minut. ■

Světelné noviny
Pro výstavu Československo 1960 v Moskvě a v Ky-
jevě vyrobili světelné noviny podle návrhu pro-
jektanta Krčmáře pracovníci krajského podniku 
místního hospodářství Romo ve Fulneku. Jde 
o typ zařízení, který je založen na rtuťové lázni. 
Noviny jsou 5 m dlouhé a 50 cm vysoké. Budou 
promlouvat v 16 řečích národů Sovětského svazu 
k návštěvníkům výstavy. Světelné pole je sestaveno 
z tisíce pětiwattových žárovek. Na snímku montér 
při propojování světelného pole jedné části svě-
telných novin. ■

Prodej piva v tubách
V Japonsku zavedli prodej piva a whisky v tubách. 
Z nápojů se vytvoří kašovitý koncentrát, který se 
podobně jako zubní pasta vlisuje do tub. Před po-
užitím se obsah vytlačí do skleničky, zředí se vodou, 
zamíchá a vypije. Podobné pokusy začali  provádět 
i s vínem. Výhoda tohoto způsobu prodeje spočívá 
v tom, že si spotřebitel může sám nastavit stupeň 
hustoty a alkoholového množství. ■

Ultrazvuk v barvářství
V Rumunsku přišli na zajímavé uplatnění ultrazvuku 
v barvářství. Ultrazvukové kmity totiž v barvářských 
vanách zlepšují jakost barvení a snižují dobu po-
třebnou k němu. Místo 5 hodin barvení ve vanách 
je dnes potřeba pouze 25 minut. ■

Beton bez vody a cementu
Jde o plastobeton vyrobený dvěma chemickými 
ústavy v SSSR. Jeho základem je acetonový mono-
merme a různá plnidla. Specifická váha plastobe-
tonu je menší než u normálního betonu. Výrobky 
z něho plavou na vodě, vydrží tlak 100 až 200 kg/cm. 
Je nepropustný pro vodu i pod tlakem 20 at. V kom-
binaci se železnými pruty dává stavivo, které se 
dobře hodí pro budování porubů v dolech, pro 
stavbu podzemních drah, mostů, závodů i domů ■

Autostop
Vznikl v létě 1959 z iniciativy ÚV Svazu socialistické mlá-
deže Polska. Každý, kdo chce cestovat, může si koupit 
v cestovní kanceláři za 30 zlotých zelenou knížečku 
s nadpisem  AUTOSTOP, která opravňuje jeho majitele 
k bezplatné jízdě autem na vzdálenost 2000 km. Tím 
ztratí jeden kupon z této knížky, který však dostane řidič, 
který ho právě převáží. Každý z kuponů je slosovacím 
lístkem a na konci prázdnin se pak provádí slosování. 
Výherce je odměněn cestou do SSSR nebo jiného státu 
LD. Autostop je velmi oblíben. Za krátký čas získala 
Polská turistická společnost 70 000 zájemců. ■
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Pravidla sudoku jsou prostá: 
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci 
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát. 

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce: 
TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE: 
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou vstu-
penku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek 
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.

Vyhrajte vstupenky 
do NTM

8 1 7 5
3 2 1 5

4 7 2
5 4 7
1 7 9 4 3

4 1 6
2 9 1

3 6 1 2
2 7 3 8

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 11/2013:

3 5 1 2 4 6 8 9 7

4 7 9 1 5 8 2 6 3

6 8 2 7 9 3 1 4 5

9 6 8 4 1 5 3 7 2

7 3 5 8 6 2 9 1 4

1 2 4 3 7 9 6 5 8

8 4 6 9 2 7 5 3 1

2 9 7 5 3 1 4 8 6

5 1 3 6 8 4 7 2 9

Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Jaromír Košťál, Praha
Ivana Kreuzmannová, Nymburk
Dagmar Poncová, Praha

Domácí větrná elektrárna
V Ústřední vědeckovýzkumné laboratoři pro větrné 
elektrárny SSSR vyrobili malou větrnou elektrárnu 
typu VEA-1,8. Disponuje dvoulistou vrtulí, která 
pohání vysokootáčkový elektrický generátor s re-
gulovatelným počtem otáček. Vrtule má průměr 
1,8 m a je namontována přímo na hřídeli generá-
toru. Elektrárna dodává proud při rychlosti větru 
3,1 až 3,5 m/s. V tomto případě se její výkon rovná 
6,62 W. Při nadměrné rychlosti větru, například 
10,5 až 11,0 m/s, se však výkon elektrárny zvyšuje 
dokonce na 187 W. Elektrický proud postupuje po 
usměrnění na napětí 24 V do akumulátorů nebo 
přímo do spotřebičů. Elektrárna váží 72 kg a mon-
tuje se na návětrnou stranu stožáru nebo jiného 
vyvýšeného místa na střeše. Používá se na osvět-
lování  a pohánění různých drobných spotřebičů 
v chatách na samotách, zemědělských budovách 
apod. Hodí se také pro majitele rodinných domků 
vzdálených od normální elektrické sítě. ■

Lipský veletrh
I letošní ročník (1960) jarního Lipského veletrhu 
byl dostaveníčkem techniků a obchodníků. Stále 
výraznější byla nabídka spotřebního zboží. Na 
snímku je zobrazena poloautomatická pračka, která 
za 80 minut vypere, vymáchá a odstředí  prádlo pro 
celou rodinu. Pračka je výrobkem závodu na výrobu 
praček ve Schwarzenbergu v NDR. ■

Největší vodní dílo
Největší hydrocentrála světa na sibiřském veletoku 
Angaře v Bratsku má plánovaný výkon 4,5 milió-
 nu kW. Projekt předpokládá instalaci 20 turboge-
nerátorů. Do roku 1965 má být uvedeno v chod 
14 turbín o celkovém výkonu 3,6 miliónu kW. Po 
skončené výstavbě bude vodní dílo v Bratsku dodá-
vat více proudu než obě gigantické hydrocentrály 
v Kujbyševě a Stalingradě na Volze. ■

Výška přehradní zdi Bratské hydrocentrály bude 
126 m a vznikne jezero o ploše 500 km2

Jak uchovat rybu?
Podle rady amerického časopisu rybu umyjte 
v chlorované mořské vodě, a pak můžete být bez 
obavy, že by se zkazila nebo zapáchala. ■

Největší elektroda na světě
Je celografitová, váží 10 tun a má průměr 1,5 m, 
její délka je 2,8 m a byla vyrobena v USA. Tři takové 
elektrody jsou trojúhelníkově zasazeny do pece o vý-
konu 50 000 kW, jež je určena pro výrobu fosforu. ■
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26.–30. 1. San Francisco, Kalifornie, 
USA: MEMS – Mezinárodní konfe-
rence o mikroelektromechanických 
systémech. Pořádá/info: IEEE, tel.: +1 
(650) 327-6622, fax: +1 (650) 321-
9692, e-mail: conference-services@
ieee.org, www.ieee.org

 

28.–31. 1. Vídeň, Rakousko: AQUA-
-THERM VIENNA – mezinárodní ve-
letrh vytápění, sanitace, klimatizace 
a stavebních technologií. Pořádá
/info: Reed Exhibitions Messe Wien, 
tel.: +43 (0) 1 727 20-0, fax: +43 (0) 
1 727 20-443 www.messe.at, e-mail: 
congress@messe.at

 

28.–31. 1. Moskva, Rusko: INTERPLAS-
TICA – mezinárodní veletrh plastů, 
gumárenství, surovin, strojů a vybavení 
pro plastikářský a gumárenský průmysl. 
Pořádá/info:Messe Düsseldorf GmbH, 
tel.: +49 - 211 - 4560 900, fax: +49 - 211 
- 4560 668, www. messe-duesseldorf.
de, e-mail: info@messe-duesseldorf.de

 

28.–31. 1. Krasnojarsk, Rusko: Sibiřské 
průmyslové fórum – specializovaná 
výstava strojů, nástrojů, vybavení, tech-
nologií pro průmyslové obory, meta-
lurgii a kovozpracovatelský průmysl, 
svařování, čerpadla, kompresory, kom-
pozitní materiály. Pořádá/info: Kras-
noyarsk Fair Exhibition, tel.: +7 (391) 

22-88-602, e-mail: artem@krasfair.ru, 
www.krasfair.ru

 

29.–31. 1. Tokio, Japonsko: NANO 
TECH – mezinárodní konference 
a výstava o nanotechnologiích. Po-
řádá/info: ICS Convention Design, 
Inc., tel.: +81 3 3219-3531, fax: +81 3 
3219-3626, e-mail: kinousei@ics-inc.
co.jp, www.english.ics-inc.co.jp

 

29.–31. 1. Pordenone, Itálie: SAMU-
METAL – výstava nástrojů pro obrá-
bění kovů. Pořádá/info: Pordenone 
Fiere, tel.: +39 0434 232111, fax: +39 
0434 57 04 15, e-mail: infofiere@fiera-
pordenone.it, www.fierapordenone.it

Měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a au-
tomobilový průmysl, IT a technické 
školství
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 SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně obnovených) 
pokračujeme a každý měsíc jsou vylosování tři předplatitelé, které odměníme věcnými cenami. 

PRO LEDNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:

Vítěslav Blažek, Brno; Radim Reňak, Bučovice; Kateřina Křečková, Praha

Ceny do soutěže – voucher na nákup knih – připravila společnost GRADA, největší české 
nakladatelství odborné a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už od roku 1991 každoročně 

přináší na český trh v rámci desítek specializovaných edičních řad stovky titulů odborného 
i hobby zaměření z nejrůznějších oborů, včetně novinek, překladů odborné literatury 

z publikací renomovaných zahraničních vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské 
literatury domácích i zahraničních autorů. Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je 
spolupráce s předními odborníky technických, vědních a společenských oborů. Vylo-

sovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup knih nakladatelství GRADA dle vlastního 
výběru. Podrobnější informace o katalogové nabídce nakladatelství najdete na www.grada.cz.

Vítěslav Blažek, 

Ceny do soutěže – 
nakladatelství odborné a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už od roku 1991 každoročně 

přináší na český trh v rámci desítek specializovaných edičních řad stovky titulů odborného 
i hobby zaměření z nejrůznějších oborů, včetně novinek, překladů odborné literatury 

literatury domácích i zahraničních autorů. Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je 

sovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup knih nakladatelství GRADA dle vlastního 
výběru. Podrobnější informace o katalogové nabídce nakladatelství najdete na www.grada.cz.

Ceny do soutěže – 
nakladatelství odborné a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už od roku 1991 každoročně 

přináší na český trh v rámci desítek specializovaných edičních řad stovky titulů odborného 
i hobby zaměření z nejrůznějších oborů, včetně novinek, překladů odborné literatury 

literatury domácích i zahraničních autorů. Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je 

sovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup knih nakladatelství GRADA dle vlastního 
výběru. Podrobnější informace o katalogové nabídce nakladatelství najdete na www.grada.cz.

Darujte předplatné! 
Vzhledem k značnému zájmu o dárkový poukaz, který byl původně plánován pouze jako vánoční 

akce, se rozhodla redakce umožnit předplatné formou dárku i nadále. Chcete-li udělat radost  někomu 

z Vašich blízkých, který má zájem o techniku a technologie a přijdou mu vhod zajímavé informace 

z těchto oborů, můžete mu darovat předplatné a zajistit tak pravidelné zasílání časopisu TechMagazín. 

Zvýhodněné roční předplatné za plnohodnotných 12 čísel vychází na 300 Kč.
Stačí kontaktovat redakci na e-mail predplatne@techmagazin.cz a my už se postaráme o všechno 

ostatní. Vyplněný dárkový certifikát může být netradičním dárkem k narozeninám, jmeninám či jiným 

příležitostem. Certifikát zašleme obdarovanému poštou (společně s prvním výtiskem TechMagazínu).

Dárkové předplatné časopisu

od:    ...............................................................................................................................
pro:  ...............................................................................................................................

  .............................................................................................................................
  .............................................................................................................................
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E67

E65

E50

Liberec

Hoštka

Roudnice 
n. L.

Servis hadic u zákazníka

Pobočka LIBEREC
CHVALIS s.r.o.
České mládeže 708/108
460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov
tel.: 482 400 013, 724 483 329
fax: 482 312 463
e-mail: liberec@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

Pobočka ROKYCANY
CHVALIS s.r.o.
Arbesova 820/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 720 461, 725 118 017
fax: 371 785 620  
e-mail: rokycany@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

Pobočka SUŠICE
CHVALIS s.r.o.
T. G. Masaryka 151/II
342 01 Sušice
tel.: 376 523 342, 725 393 251  
e-mail: susice@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

SÍDLO FIRMY
CHVALIS s. r. o. 
Velešická 54 
411 72 Hoštka 
tel.: 416 857 711, 737 222 233
fax: 416 814 198 
e-mail: info@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

Pobočka ČESKÉ BUDĚJOVICE
CHVALIS s.r.o.
Pražská 497/62
370 04  České Budějovice
tel.: 387 310 135, 725 516 066
fax: 387 203 173
e-mail: c.budejovice@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

M A Z A C Í  S Y S T É M Y

SERVIS

NONSTOP 24 hod. služby: 

+420 737 22 22 33

www.chvalis.cz

P R O D E J N Y H Y D R A U L I K Y A P N E U M A T I K Y

Katalog sluzeb 13_S1  15.1.14  16:25  Stránka 8

Chvalis_210x297_TM01.indd   1 16.1.14   9:01


